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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam
pengembangan Sumber Daya Manusia. Pendidikan dan pelatihan tidak saja
menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan kerja.
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu sarana untuk melatih
dan mengembangkan kreatifitas dan kemampuan kerja yang sudah diperoleh
diperkuliahan, teori-teori tersebut dapat diterapkan di instansi – instansi
pemerintah dalam hal ini penerapannya yaitu pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan
kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau
masalah yang ditemui di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selama 2 bulan yaitu
dari tanggal 16 April s.d 09 Juni 2018.
Penempatan PKL pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ditempatkan pada
satu bagian dalam satu tim, yaitu pada bagian Kepegawaian dan IT. Pelaksanaan
kerja pada bagian Kepegawaian dan IT yaitu memastikan koneksi jaringan tetap
berjalan dengan baik, mengembangkan aplikasi berbasis web sesuai dengan
kebutuhan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, menginputkan absensi pegawai
setiap bulan secara rutin, memperbaiki kerusakan pada perangkat kerja elektronik
seperti Laptop, Komputer PC, CCTV dan lain – lain.
Setelah melakukan PKL di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang penulis
mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai tata kerja dan permasalahan
yang sering ditemui di lapangan. Sehingga pengalaman PKL ini dapat membantu
penulis dalam mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja yang
sesungguhnya yang tentu memiliki tanggung jawab kerja yang lebih berat dari
tanggung jawab pada saat PKL.
Kata kunci : PKL, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam
pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan tidak saja
menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan kerja,
dengan demikian produktivitas kerja juga akan meningkat (Muhson, et al., 2012).
Menurut buku pedoman (FTIK Universitas Teknokrat Indonesia, 2017),
PKL merupakan sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan
pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing – masing dan
untuk meningkatkan dan mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga
setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program Pendidikan Tinggi Strata
Satu (S-1) wajib untuk melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan.
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan pada sebuah instansi
Pemerintah yang berada di Provinsi Lampung, yaitu Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memiliki tugas dalam
penyelanggaraan peradilan di tingkat banding.
Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan ini penulis berkesempatan
mengimplementasikan teori – teori yang didapatkan pada masa perkuliahan di
Universitas Teknokrat Indonesia. Selain itu penulis dapat mengembangkan
kreatifitas dan kemampuan kerja, sehingga menjadikan penulis kompeten,
berwawasan, disiplin dan bertanggung jawab atas tugas – tugas yang diberikan
oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
1.2.1

Maksud Pelaksanaan PKL
1. Mengimplementasikan teori – teori dalam dunia pendidikan di
Universitas Teknokrat Indonesia pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang.
2. Memahami dan mempelajari bentuk tugas-tugas yang dikerjakan
karyawan atau staf – staf Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sehingga
menjadi bahan evaluasi bagi penulis sebelum memasuki dunia kerja
yang sebenarnya.
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3. Menjalin hubungan kerja sama yang baik antara Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang dengan Universitas Teknokrat Indonesia.
1.2.2

Tujuan Pelaksanaan PKL
1. Melatih diri dalam pembuatan karya tulis ilmiah dalam Laporan

Kegiatan PKL di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
2. Mempelajari dan memahami tentang tata kerja dan tanggung jawab
kerja pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
3. Mencari wawasan dan pengalaman kerja yang nyata agar dapat
meningkatkan softskill dan hardskill dalam bekerja.
4. Mendapatkan nilai dan sebagai salah satu syarat akademik dalam
menyelesaikan pendidikan Program S-1.
1.3 Kegunaan PKL
Adapun kegunaan praktik kerja lapangan yang telah penulis lakukan, yaitu :
1. Bagi Mahasiswa
1. Menambah wawasan, memperoleh pengalaman, dan meningkatkan
kemampuan kompetensi jurusan yang di dapatkan selama melaksanakan
PKL di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
2. Meningkatkan dan memantapkan sikap profesional sebagai bekal untuk
terjun ke dunia kerja yang sebenarnya.
3. Melatih mental dan mendapatkan motivasi agar lebih serius dan semangat
dalam menjalani pekerjaan.
4. Mengenalkan pekerjaan lapangan di dunia kerja sehingga pada dunia
kerja yang sebenarnya dapat beradaptasi dengan cepat.
2. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia
1. Merupakan sarana komunikasi dan kerjasama langsung antara pihak
Universitas

Teknokrat

Indonesia

dengan

Pengadilan

Tinggi

Tanjungkarang.
2. Universitas Teknokrat Indonesia akan lebih siap dalam proses pendidikan
untuk menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan.
3. Bagi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
1. Membantu menyelesaikan tugas-tugas kerja pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang.
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2. Sebagai sarana kerja sama antara Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
dengan Universitas Teknokrat Indonesia.
1.4 Tempat PKL
Adapun tempat pelaksanakan PKL ini yaitu di Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang yang beralamat di Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Kota
Bandar Lampung, Provinsi Lampung, kode pos 35214. Jarak Universitas
Teknokrat Indonesia dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah 8,7 km,
dan waktu tempuh menggunakaan sepeda motor selama 20 – 30 menit.
Berikut lokasi Praktik Kerja Lapangan menurut Google Maps 2018 yang
ditampilkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Denah Lokasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018
sampai dengan 8 Juni 2018 dan berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Dengan
jadwal efektif 5 hari kerja dalam satu minggu. Pada hari senin sampai dengan
kamis dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB dan hari jum’at
pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1 Sejarah Perusahaan
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berkantor di Jl. Cut Mutia No.42 Teluk
Betung Bandar Lampung – Kode Pos 35214, mencakup wilayah administrasi
Lampung. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana kekuasaan
kehakiman pada peradilan umum dengan tugas dan kewenangan sebagaimana
disebutkan dalam Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum, yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2004,
dan yang kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun
2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :
1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan
perkara perdata di tingkat banding.
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat
pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan
Tinggi di Daerah Hukumnya.
Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan
Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang
hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat 1
UU RI No. 2 Tahun 1986).
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dibentuk berdasarkan Undang – Undang
Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Sebelumnya
pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Provinsi
Lampung dan Bengkulu menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Palembang.
Dengan dibentuk Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan undang – undang
diatas maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi mencakup Provinsi Lampung dan
Bengkulu. Selanjutnya dengan Undang – Undang No.15 tahun 1982 tentang
Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang hanya meliputi Provinsi Lampung hingga saat ini. Wilayah hukum
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Pengadilan Tinggi Tanjungkarang meliputi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri di
Propinsi Lampung yang terdiri dari :
1. Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Klas 1A)
2. Pengadilan Negeri Metro (Klas 1 B)
3. Pengadilan Negeri Kota Bumi
4. Pengadilan Negeri Gunung Sugih
5. Pengadilan Negeri Kalianda
6. Pengadilan Negeri Menggala
7. Pengadilan Negeri Liwa
8. Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
9. Pengadilan Negeri Sukadana
10. Pengadilan Negeri Kotaagung.
Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat
memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada
instansi pemerintah di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, apabila
diminta.
Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum,
dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau
akan diperiksa di Pengadilan.
2.1.1

Visi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Visi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah sebagai berikut:
Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang Agung.

2.1.2

Misi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Misi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah sebagai berikut:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada Pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang.
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2.1.3

Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Gambar 2.1 Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
1. Tulisan “PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG” yang melingkar
sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukan Pengadilan
pengguna lambang tersebut.
2. Perisai Pancasila, terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan
fungsinya

memberantas

ketidakadilan

dan

menegakan

kebenaran.

Merupakan cerminan dari Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2004 yang
berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia.”
3. Untaian Bunga Melati, Terdapat 2 untaian bunga melati masing-masing
terdiri dari 8 bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai
bagian bawah, 8 mempunyai sifat keteladanan dalam kepemimpinan.
4. Seloka pada tulisan “dharmmayukti” terdapat 2 huruf M yang berjajar. Hal
itu disesuaikan dengan bentuk tulisan “dharmmayukti” yang ditulis dengan
huruf Jawa. “DHARMMA” mengandung arti bagus, utama, kebaikan.
Sedangkan “YUKTI” mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata
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“DHARMMAYUKTI”

mengandung

arti

kebaikan/keutamaan

yang

nyata/sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran
dan keadilan.
2.2 Struktur Organisasi
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dipimpin oleh 4 pilar pemimpin utama
yang terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi,
Panitera, dan Sekretaris (Gambar 2.2).

KETUA

WAKIL KETUA

HAKIM TINGGI

PANITERA

SEKRETARIS

Gambar 2.2 Struktur Organisasi 4 Pilar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Fungsi dan tugas dari susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Provinsi Lampung, meliputi:
1.

Ketua Pengadilan Tinggi
Ketua

Pengadilan

Tinggi

Tanjungkarang

Provinsi

Lampung

mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan hukum Provinsi Lampung,
tugas Dinas yang diberikan oleh Mahkama Agung dan Dirjen BKN, sesuai
kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan program
kerjanya Ketua Pengadilan Tinggi dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi dan para Hakim Tinggi.
Berikut ini adalah rincian tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung
Karang, diantaranya :

8

a. Mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan
surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada
Majelis Hakim untuk diselesaikan.
b. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
Panitera,

Pejabat

Struktural,

Pejabat

Fungsional

serta

perangkat

administrasi peradilan di daerah hukumnya.
c. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi
keuangan rutin.
d. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam
sebulan dengan para Hakim serta Pejabat Struktural, Fungsional, dan
sekurang-kurangnya dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
e. Melakukan pengawasan internal dan external.
f. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian
untuk kepentingan peningkatan jabatan.
g. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada
Mahkamah Agung.
h. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap
perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan
mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
i. Melakukan koordinasi antar sesama instansi dilingkungan penegak hukum
dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan
keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi
pemerintah didaerahnya apabila diminta.
2.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas untuk
mewakili dan membantu tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
bersama para Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi. Adapun rincian tugas
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagai berikut :
a. Melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan.
b. Membantu Ketua dalam menyusun program kerja, pelaksanaannya serta
pengorganisasiannya.
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c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku
Hakim, para Pejabat dan Karyawan/Karyawati baik Kepaniteraan maupun
Kesekretariatan.
d. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh
Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang
serta bersama – sama merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi.
e. Membantu Ketua dalam melakukan pembinaan terhadap KORPRI,
IKAHI, IPASPI, Darmayukti Karini, Koperasi, PPHIM dan PTWP.
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Wakil Ketua kepada Ketua.
g. Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh Ketua.
3.

Panitera Pengadilan Tinggi
PANITERA

PANITERA MUDA
PERDATA

PANITERA MUDA
PERDATA

PANITERA MUDA
TIPIKOR

PANITERA MUDA
HUKUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL :
1. FUNGSIONAL ARSIPARIS

Gambar 2.3 Stuktur Organisasi Panitera
Panitera bertugas dan bertanggung jawab terhadap administrasi
kepaniteraan, seperti berkas perkara, putusan, akta, buku daftar perkara, biaya
perkara, surat bukti – bukti, dan surat – surat lainnya yang di kepaniteraan.
Dalam hal ini Panitera membawahi Bagian Panitera Hukum, Panitera Pidana,
Panitera Tipikor, dan Panitera Perdata.
Berikut adalah rincian tugas Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
diantaranya :
a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka
pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
b. Mengatur pembagian tugas Pejabat Kepaniteraan.
c. Menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara
perdata, pidana dan tipikor maupun situasi keuangan perkara perdata.
d. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara.
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4.

Sekretaris Pengadilan Tinggi
SEKRETARIS

BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
RENCANA, PROGRAM
DAN ANGGARAN

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

BAGIAN
UMUM DAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
TATA USAHA DAN
RUMAH TANGGA

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
PELAPORAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL :
1. FUNGSIONAL ARSIPARIS
2. FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
3. FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

Gambar 2.4 Stuktur Organisasi Sekretaris
Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas
menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
tata usaha rumah tangga, dan perancangan anggaran. Dalam menjalani
tugasnya sekretaris dibantu oleh pejabat struktural bagian Umum,
Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha Rumah Tangga, dan Perencanaan
Anggaran.
Berikut ini adalah rincian tugas Sekretaris Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang :
a. Penyiapan bahan urusan perencanaan, program dan anggaran.
b. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian.
c. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan.
d. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana.
e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan
statistik.
f. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,
rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan
perpustakaan.
g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi
serta pelaporan di Lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang.
h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
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5.

Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

HONORER

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi merupakan sub
bagian dari Bagian Perencanaan dan Kepegawaian yang dipimpin langsung
oleh Sekretaris. Adapun rincian tugas dari Sub Bagian Kepegawain dan
Teknologi Informasi, sebagai berikut :
a.

b.
c.

d.

e.

Menyiapkan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana,
pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik pemantauan, evaluasi,
dokumentasi serta penyusunan laporan.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik
tertulis maupun lisan.
Mendistribusikan tugas kepada para staf sesuai dengan tupoksi,
wewenang, dan tanggung jawab masing-masing staf untuk kelancaran
pelaksanaan tugas bagian kepegawaian dan teknologi informasi
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
Memberi petunjuk pelaksanaan tugas para staf kapan saja sesuai dengan
tupoksi, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
selesai
Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bagian kepegawaian dan teknologi
informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman
pada peradilan umum dengan tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan
dalam Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang
telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua
dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, di mana
dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :
1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan
perkara perdata di tingkat banding.
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2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat
pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan
Tinggi di Daerah Hukumnya.
Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan
Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang
hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat 1
UU RI No. 2 Tahun 1986).
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1 Pelaksanaan PKL: DENY PRATAMA, NPM 15312694
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang Penulis melakukan berbagai kegiatan yang ditugaskan oleh
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Berikut adalah rincian penulis selama
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
3.1.1

Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang, penulis ditugaskan di Sub Bagian Kepegawaian
dan IT. Dimana adanya permasalahan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
berupa : Kekurangan pada koneksi wifi, sistem kepegawaian cuti yang
dimana masih menggunakan manual, perbaikan CCTV dll.
Penulis ditugaskan untuk membuat :
a. Sistem Cuti Online
b. Sistem Kepegawaian DUK,DUS, BEZZETING
c. Penambahan Akses Point
d. Perbaikan CCTV yang tidak tampil gambar di Monitor.
e. Persiapan Rapat online
f. Instal Ulang Laptop
g. Repair jack Audio
h. Repair Keyboard Laptop

3.1.2

Pelaksanaan Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Penulis melakukan
berbagai kegiatan terutama dibidang teknologi informasi. Adapun rincian
kegiatan yang penulis lakukan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
sebagai berikut.
1. Sistem Cuti
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam
jangka waktu tertentu. Atau dapat juga merupakan hak bagi Pegawai
Negeri Sipil berupa izin tidak masuk kerja yang dapat ditunda dalam
jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak.
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Pada Instansi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masih melakukan
sistem pengajuan cuti manual yang harus mengajukan dan menunggu
persetujuan dan terkadang terkendala pada

yang memberikan

persetujuan apakah dia sedang dinas diluar.
Di dalam system cuti juga terdapat sisa cuti dan dalam setahun
setiap karyawan PNS di beri kuota selama 12 hari dalam setahun,
dimana jika ingin menambah kuota setiap karyawan PNS tanpa
terkecuali memberikan surat penangguhan.
Penulis ditugaskan untuk membuat sistem yang terkomputerisasi
dimana memudahkan dimanapun seseorang untuk mengajukan cuti
secara online.

Gambar 3.1 Tampilan Aplikasi Cuti

Gambar 3.2 Tampilan login aplikasi cuti
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2.

Pembuatan tampilan Duk, Dus, Bezzeting

Gambar 3.3 Tampilan Aplikasi DUK, DUS, BEZETTING
Pembuatan

DUK,

DUS,

dan

Bezzeting

adalah

untuk

mempermudah setiap pegawai yang ada di pengadilan Tinggi
Tanjungkarang dalam melihat status dari karyawan yaitu DUK (Daftar
Urutan Kepangkatan), DUS (Daftar Urut Senioritas), Bezzeting
(jumlah pegawai yang dimiliki saat ini. Bezetting disebut juga
persediaan pegawai). Tampilan ini dibuat dalam bentuk website
menggunakan Bahasa pemrograman php, yang nanti-nya akan
ditampilan di layar monitor. Web ini dijalankan dengan cara localhost,
sehingga aplikasi xampp akan diinstall di komputer bagian infomasi
untuk membuka tampilan DUK, DUS dan Bezetting.

Gambar 3.4 Tampilan Home Aplkasi DUK
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Pada sistem tampilan DUK, DUS dan Bezetting penulis juga
memberikan sebuah login admin untuk mengganti menambah,
mengubah dan menghapus karyawan yang ada di Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang. Aktifitas login ini hanya boleh di lakukan oleh admin
IT yang ada di pengadilan tinggi saja.
3.

Install Ulang Laptop
Seorang Karyawan Pengadilan Tinggi mengalami masalah pada
laptopnya, dan memang setelah di cek bahwa banyak virus – virus
yang terdeteksi dan juga banyaknya aplikasi yang terinstal namun
tidak digunakan hanya sedikit aplikasi saja yang digunakan. Penulis
bermaksud untuk menginstal ulang laptop tersebut, laptop tersebut
mempunyai sistem operasi windows 7 dan untuk laptop axio
menggunakan sistem operasi windows xp. Sehingga penulis
melakukan install ulang sesuai dengan sistem operasi tersebut.

4.

Perbaikan Keyboard
Seorang

karyawan

dari

ruang

kepegawaian

mengalami

kerusakan keyboard pada laptopnya yang dimana salah satu dari
keyboard seperti huruf alphabet “o,l,p” dan lain lain tidak berfungsi
penulis mendapat tugas untuk memperbaiki. Berikut gambar laptop
yang diperbaiki.

Gambar 3.5 Perbaikan Keyboard Laptop
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Penulis melakukan perbaikan dengan membongkar laptop
tersebut lalu mendeteksi mulai dari konektor keyboard hingga tombol
– tombol pada keyboard.
5. Persiapan Sebelum Rapat Online
Penulis diberi tugas untuk mempersiapkan alat untuk rapat
online dengan beberapa pengadilan negeri di lampung dan juga
memperbaiki jack audio yang telah rusak. Disini penulis memperbaiki
jack audio yang putus. Penulis melakukan percobaan rapat online
dengan rekan-rekan penulis .

Gambar 3.6 Penyambungan Kabel Audio
6.

Persiapan Rapat Online
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang merupakan induk dari setiap
Pengadilan Negeri yang ada di Lampung baik yang ditingkat
Kabupaten dan Kota, karena itu untuk mendapatkan informasi dan
laporan dari Pengadilan Negeri maka Pengadilan Tinggi harus
berkomunikasi dengan Pengadilan – Pengadilan Negeri yang ada di
Lampung dan tidak jarang Pengadilan Tinggi mengadakan rapat
dengan Ketua – Ketua Pengadilan Negeri yang ada di Lampung.
Untuk

meningkatkan

layanan

dan

memudahkan

dalam

berkomunikasi maka Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ketika
melakukan rapat dengan Ketua – Ketua Pengadilan Negeri yang ada di
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Lampung mulai menerapkan sistem rapat online, sehingga semua
ketua Pengadilan Negeri di Kabupaten Kota tidak perlu datang ke
Kantor Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, cukup menyiapkan media
rapat online di kantor masing-masing. Karena Pengadilan Tinggi
harus menyiapkan seluruh media yang dibutuhkan dengan baik
sehingga proses rapat online dapat berlangsung dengan baik.
Dalam hal ini penulis dilibatkan dalam menyiapkan kebutuhan
apa saja yang diperlukan, baik dari memaksimalkan koneksi internet,
menyediakan perangkat sound system dan menguji coba koneksi rapat
online untuk memastikan tidak adanya delay suara dari para
pembicara.

Gambar 3.7 Persiapan Rapat Online
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7.

Penambahan Access Point
Access point adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi
sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke
dan dari clients remote. Dengan access points (AP) clients wireless
bisa dengan cepat dan mudah untuk terhubung kepada jaringan LAN
kabel secara wireless. Pengadilan tinggi mempunyai access point yang
dimana mempunyai jangkauan tidak begitu luas masih banyak keluhan
dari karyawan bahwa mereka selalu kehilangan sinyal. Disini penulis
di tugas untuk menentukan titik yang tepat dimana agar semua dapat
mengakses internet tanpa adanya kendala low signal. Penulis juga
membuat perencanaan dengan sketsa yang penulis buat berikut :

Gambar 3.8 Perencanaan Lantai 1

Gambar 3.9 Perencanaan Lantai 2
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Penjelasan gambar dengan icon hijau dan merah wifi yang sudah
ada pada instansi sedangkan untuk yang berwarna hitam ialah titik
yang dimana akan dipasang sehingga tidak adanya low signal.
Direncanakan akan menambah 4 titik , 2 untuk lantai 1, 2 lagi untuk
lantai 2. Saat semua terencana penulis melakukan pemasangan access
point.
Adapun alat-alat yang dibutuhkan untuk pemasangan perangkat
tersebut yaitu: 1 unit bor, 1 buah obeng, tang crimping.
Berikut adalah gambar saat pemasangan :

Gambar 3.10 Pemasangan Wifi
8.

Perbaikan Gambar CCTV
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menggunakan CCTV dengan
jumlah 8 titik camera, guna untuk menjaga keamanan area kantor agar
dapat memantau kondisi dan menghindari kejadian yang tidak
diinginkan pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Akan tetapi
CCTV tersebut mengalami kendala yaitu hilangnya gambar 2 titik
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camera pada layar monitor, maka dari itu penulis melakukan
perbaikan pada modul CCTV tersebut atau kabelnya agar dapat
ditampilkan kembali pada layar monitor.

Gambar 3.11 Perbaikan kabel CCTV
3.1.3

Kendala Yang Dihadapi Tempat PKL
1. Kendala Dari Tempat PKL
Adapun kendala yang penulis hadapi selama malaksanakan PKL di
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yaitu:
a. Sistem cuti karyawan yang masih menggunakan manual, sehingga
memperlambat persetujuan cuti dikarenakan atasan yang memberi
persetujuan terkadang dinas keluar.
b. Keluhan pada sinyal internet yang rendah dikarenakan kurangnya
jangkauan access point atau WiFi sehingga terkadang seringnya
disconnect.
c. CCTV yang tidak tampil pada layar monitor dikarenakan kondisi
kabel yang tidak rapih sehingga dapat meruksak kabel CCTV.
d. Kendala pada video rapat online yang dimana tidak bisa diperbesar
suara saat melakukan video call, tidak bersuara ketika memakai jact
audio ke mixer audio, mix tidak dapat merekam suara ke laptop.
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2. Kendala Dari Diri Sendiri
Kendala pada diri sendiri saat menghadapi tugas pada
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :
a. Kurangnya kompetensi dalam diri sehingga kesulitan saat
menghadapi tugas pemrograman web untuk sistem cuti online.
b. Teori yang didapat pada jaringan mikrotik belum begitu luas
sehingga

mengalami

kesulitan

dalam

mengkonfigurasikan

mikrotik.
3.1.4

Cara Mengatasi Kendala
1. Pada Tempat PKL
a. Maka itu dibuatlah aplikasi berbasis web yaitu cuti online agar
dapat menjalankan aktifitas persetujuan cuti bisa dilakukan
dimanapun baik menggunakan ponsel pintar maupun laptop.
b. Melakukan penambahan akses point dengan beberapa tahap
rencana agar dapat meminimalisir keuangan pada Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang.
c. Pengecekan kabel CCTV yang tidak terkoneksi, memperbaiki kabel
yang bermasalah dan merapikan kabel sehingga suatu saat terjadi
masalah akan mudah untuk memperbaikinya .
d. Melakukan

penyolderan

sambungan

kabel

audio

sehingga

tersambung kembali kabel yang putus dan dapat berfungsi kembali.
2. Pada Diri Sendiri
a. Mempelajari kembali teori dan materi bahasa pemrograman php
untuk membuat sistem cuti online dimana menggunakan web
dengan bahasa pemrograman php.
b. Belajar kembali gns3 serta perintah – perintah terminal mikrotik.
3.2 Pelaksanaan PKL: RAHMAT AKBAR, NPM 15312565
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang Penulis melakukan berbagai kegiatan yang ditugaskan oleh
pengadilan tinggi tanjung karang, termasuk mengatasi kendala dalam bekerja dan
mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Berikut adalah rincian bidang kerja,
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pelaksanaan kerja, serta kendala yang dihadapi dan bagaimana cara penulis dalam
mencari solusi terhadap kendala tersebut.
3.2.1

Bidang Kerja
Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, penulis ditempatkan di sub-bagian Kepegawaian dan TI.
Adapun tugas-tugas yang diberikan yaitu mengecek permasalahan pada
jaringan saat koneksi bermasalah, membuat aplikasi surat masuk dan
keluar Bagian Kepegawaian dan TI, memasukkan daftar absensi pegawai
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kesitus Komdanas Mahkamah Agung,
Membantu memperbaiki permasalahan pada perangkat kerja elektronik
seperti laptop dan pc.

Gambar 3.12 Penulis melaksanakan PKL
3.2.2

Pelaksanaan Kerja
Adapun kegiatan penulis selama melaksanakan PKL di Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang yaitu:
1. Melakukan Pengecekan Flashdisk
Kegiatan awal pada hari pertama penulis PKL yaitu mengecek
beberapa flashdisk yang mengalami masalah seperti tidak bisa di
format, mengandung banyak virus, filenya yang hilang dll.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut penulis melakukan
pengecekan satu persatu kemudian memperbaikinya menggunakan tool-
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tool yang didapat dari internet, melakukan penyecanan hingga
memformat ulang flashdisk yang tidak bisa diformat melalui windows
explorer menggunakan aplikasi HP USB disk Storage Format Tool.
Berikut ini langkah untuk memperbaiki flashdisk yang tidak bisa
diformat melalui windows explorer atau terdapat peringatan “The disk
is write protected” ketika diformat:
a. Downloads aplikasi HP USB Disk Storage Format Tool.
b. Klik kanan pada aplikasi HP USB Disk kemudian pilih Run as
administrator, maka akan terbuka aplikasinya seperti pada gambar
berikut:

Gambar 3.13 Tampilan aplikasi HP USB Disk
c. Pada tulisan Device pilih flashdisk yang akan diformat.
d. Klik Start, akan tampil peringatan bahwa semua data pada
flashdisk tersebut akan hilang. kemudian klik Yes maka proses
pemformatan flashdisk tersebut akan berjalan.
e. Tunggu beberapa saat hingga proses yang berjalan selesai
kemudian klik close.
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2. Membuat Dashboard Web bagian informasi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang
Salah satu tugas yang diberikan kepada penulis adalah membuat
sebuah web untuk menghubungkan aplikasi yang sering diakses
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dimana ketika sebuah icon/gambar
pada web tersebut di klik maka akan diarahkan ke sebuah link yang
telah di tentukan, selain itu web ini harus memiliki background berupa
video.
Berikut ini tampilan dari web yang telah dibuat :

Gambar 3.14 Tampilan aplikasi web
3. Install Ulang Komputer
Komputer merupakan perangkat yang sangat penting dalam dunia
perkantoran, karena beban kerja yang tinggi tidak jarang sebuah
komputer mengalami error atau permasalahan lainnya seperti booting
mulai lambat, beberapa aplikasi tidak dapat dibuka, terserang virus,
banyaknya file-file sampah sehingga membutuhkan instal ulang agar
komputer tersebut kembali fresh dan agar nyaman digunakan. Karena
itulah penulis melakukan install ulang beberapa komputer berdasarkan
instruksi dan izin dari staf/pegawai di pengadilan tinggi Tanjungkarang.
4. Service Laptop
Selain melakukan perbaikan pada sistem perangkat lunak, penulis
juga mendapat kepercayaan untuk memperbaiki beberapa laptop yang
mengalami beberapa kerusakan pada hardware salah satunya kerusakan
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pada keyboard, tampilan yang sering hilang dimana ketika dihidupkan
maka layar akan terus berkedip/ ada bagian yang gelap. Setelah di cek
ternyata permasalahannya ada pada konektor kabel flexibel dari
mainboard ke LCD yang longgar atau tidak terpasang dengan baik.
Untuk memperbaikinya penulis melepas kemudian memasang kembali
kabel tersebut secara benar dan hasilnya tampilan laptop tersebut
kembali normal seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.15 Salah satu laptop yang bermasalah pada tampilan
5. Input Data Absensi ke Komdanas
Absensi adalah laporan kehadiran pegawai, yang mana menjadi
pedoman bagi pemerintah terkait untuk memberikan tunjangan bulanan
berupa uang makan, uang tunjangan lainnya, karena itu melaporkan
kehadiran harian adalah kewajiban bagi para pegawai. Adapun salah
satu tugas penulis yaitu membackup data dari mesin absensi sidik jari
kemudian menginputkan data kehadiran tersebut ke situs Komdanas
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Mahkamah Agung Republik Indonesia. Website Komdanas merupakan
website yang digunakan sebagai sarana pemantauan kinerja pegawai
pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang oleh Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

Gambar 3.16 Tampilan website input absen Komdanas
6. Membuat Aplikasi Web Surat Masuk
Surat

masuk

merupakan

surat

yang

masuk

ke

Bagian

Kepegawaian dan TI, dimana dalam peroses pendataannya masih
menggunakan buku bantu sehingga cukup menyulitkan bagi para
staf/pegawai Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ketika ingin melihat
keterangan surat masuk pada tanggal tertentu.

Gambar 3.17 Pencatatan surat masuk kepegawaian dan TI
Karena itulah penulis membuat sebuah aplikasi web untuk
pendataan surat masuk sehingga memudahkan pengguna dalam mencari
keterangan atau informasi tentang surat yang telah masuk meski
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datanya telah banyak, karena cukup dengan mengetikkan informasi
yang berkaitan dengan surat tersebut maka sistem akan menampilkan
informasi yang berkaitan dengan yang di cari. Berikut ini tampilan web
yang penulis buat:

Gambar 3.18 Tampilan beranda surat masuk

Gambar 3.19 Tampilan data surat masuk
7. Menyiapkan Alat – Alat dan Media Rapat Online
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang merupakan induk dari setiap
Pengadilan Negeri yang ada di Lampung baik yang ditingkat Kabupaten
maupun yang berada ditingkat kota, karena itu untuk mendapatkan
informasi dan laporan dari Pengadilan Negeri maka Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang harus berkomunikasi dengan setiap Pengadilan Negeri
yang ada di

Lampung dan tidak jarang Pengadilan Tinggi
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Tanjungkarang mengadakan rapat dengan ketua-ketua Pengadilan
Negeri yang ada di Lampung.
Untuk

meningkatkan

berkomunikasi

maka

layanan

Pengadilan

dan

memudahkan

dalam

Tinggi

Tanjungkarang

ketika

melakukan rapat bersama Ketua – Ketua Pengadilan Negeri yang ada di
Lampung mulai menerapkan sistem rapat online, sehingga semua ketua
Pengadilan Negeri di Kabupaten atau Kota tidak perlu datang ke Kantor
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, cukup menyiapkan media rapat
online di Kantor masing-masing. Karena itulah Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang harus menyiapkan seluruh media yang dibutuhkan
dengan baik sehingga proses rapat online dapat berjalan dengan baik.
Dalam hal ini penulis dilibatkan dalam menyiapkan kebutuhan
yang

diperlukan,

baik

dari

memaksimalkan

koneksi

internet,

menyediakan perangkat sound sistem, tes proyektor dan menguji coba
koneksi rapat online untuk memastikan tidak adanya delay suara dari
para pembicara.

Gambar 3.20 Tes koneksi rapat online
8. Memperbaiki CCTV
CCTV pada umumnya digunakan untuk pelengkap sistem
keamanan termasuk pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dimana
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terdapat 8 titik camera CCTV yang berfungsi untuk memantau keadaan
ruangan-ruangan pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
Namun adakalanya beberapa permasalahan dapat terjadi kapan
saja sehingga CCTV tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik salah
satunya terdapat beberapa camera CCTV yang tidak tampil yang
disebabkan oleh berbagai faktor seperti koneksi kabelnya yang kendor,
kameranya yang rusak dan lain-lain. Karena itulah salah satu tugas
penulis yaitu mencari dan memperbaiki permasalahan tersebut sehingga
CCTV tersebut dapat berfungsi kembali dengan baik.

Gambar 3.21 Memperbaiki CCTV yang tidak tampil
9. Instalasi perangkat Wifi Tp-Link
Di era modern saat ini koneksi internet yang cepat dan stabil telah
menjadi kebutuhan bagi setiap orang baik bagi personal maupun bagi
perkantoran. Tanpa koneksi internet yang baik maka akan menghambat
kerja para pegawai Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam melayani
masyarakat.

Karena

itulah

Pengadilan

Tinggi

Tanjungkarang

melakukan peningkatan titik area jangkauan wifi tersebut untuk
menangani keluhan dari staf-staf pegawai maupun hakim-hakim yang
ada di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan untuk meningkatkan
pelayanan dan kinerja bagi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
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Berdasarkan hasil diskusi bersama Staf IT Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang maka dilakukan penambahan 4 titik wifi sehingga dalam
hal ini penulis ditugaskan untuk melakukan pemasangan perangkat
tersebut.

Gambar 3.22 Perangkat router WiFi Tp-Link
Adapun alat-alat yang dibutuhkan untuk pemasangan perangkat tersebut
yaitu:
a. 1 unit bor
b. 1 buah obeng
c. 1 Tang krimping
d. LAN Tester
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Gambar 3.23 Alat-alat pemasangan wifi

Gambar 3.24 Proses pemasangan WiFi
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10. Menyiapkan Ruang Pelatihan PTSP
PTSP adalah singkatan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu
proses penanganan dan pelimpahan perkara secara online. Dimana
sistem ini baru akan diterapkan di pengadilan tinggi Tanjungkarang,
karena itu untuk memahami prosedur dan tata cara dalam menggunakan
aplikasi PTSP tersebut maka dibutuhkan pelatihan kepada semua staf
yang bertugas dalam penangan PTSP tersebut. Dalam hal ini penulis
dilibatkan untuk membantu menyiapkan ruangan dan alat-alat pelatihan
tersebut

berupa

melakukan

penyetingan

printer

dan

scanner,

menyiapkan perangkat audio dan proyektor.
11. Penambahan Jaringan LAN
Untuk ruangan-ruangan yang membutuhkan kecepatan yang stabil
maka dbutuhkan penambahan jaringan LAN. Salah satu aktifitas
penulis yaitu memasang jaringan lan untuk beberapa ruangan yang
memang mebutuhkan koneksi yang stabil, karena jika menggunakan
WiFi sering terjadi koneksi yang terlalu lambat karena banyak yang
menggunakan WiFi tersebut, dengan menggunakan jaringan LAN maka
koneksi akan terfokus ke komputer yang terhubung sehingga
koneksinya dapat stabil.

Gambar 3.25 Proses pemasangan LAN
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12. Rekap data Perangkat Jaringan pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang
Salah satu tugas penulis dalam melaksanakan PKL di Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang adalah melakukan pendataan semua perangkat
jaringan yang ada di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk
diserahkan ke bagian IT sebagai bahan dokumentasi jika suatu saat Staf
IT ingin melakukan pengaturan pada perangkat jaringan tersebut.
3.2.3

Kendala Yang Dihadapi
1.

Kendala di Tempat Kerja
Adapun kendala yang penulis temui selama PKL di Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang yaitu:
a. Sistem pendataan surat masuk kebagian kepegawaian dan TI
masih manual menggunakan buku bantu.
b. Masih banyak keluhan terhadap koneksi WiFi yang tidak stabil,
sering tidak terhubung bahkan terdapat beberapa bagian yang tidak
dijangkau sinyal WiFi atau di luar jangkauan.
c. Beberapa kamera CCTV tidak dapat menampilkan gambar dan
tidak dapat diakses melalui smartphone.

2. Kendala pada Diri Sendiri
a. Kemampuan kompetensi dalam bidang Pemrograman Web masih
kurang sehingga Pengerjaan tugas dalam bidang Web masih
membutuhkan banyak referensi sebagai bahan belajar.
b. Sangat minimnya pengetahuan akan perangkat CCTV sehingga
penulis sedikit kesulitan ketika menemui permasalahan pada
perangkat CCTV.
3.2.4

Cara Mengatasi Kendala
1. Cara Mengatasi Kendala Kendala ditempat kerja
a. Untuk mengatasi masalah terhadap pendataan surat masuk maka
penulis mebuat aplikasi pendataan surat masuk berbasis web
sehingga dalam pendataan maupun dalam pencarian informasi
menjadi lebih mudah.
b. Melakukan penambahan perangkat wifi pada beberapa titik dan
mengatur ulang perangkat – perangkat wifi yang ada.
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c. Mengecek koneksi kabel CCTV ke DVR, memperbaiki koneksi
kabel yang longgar kemudian melakukan setting CCTV tersebut
agar dapat di akses melalui Smartphone.
2. Cara mengatasi kendala pada diri sendiri
a. Untuk mengembangkan kompetensi diri, penulis mempelajari
banyak artikel diinternet dan berlatih secara terus-menerus dalam
pengembangan aplikasi berbasis web.
b. Kemudahan akan akses media informasi internet adalah sumber
belajar untuk menyelesaikan masalah- masalah yang belum
dikuasai. Karena itulah untuk menyelesaikan masalah pada CCTV
penulis banyak mempelajari tutorial-tutorial yang ada di internet.
3.3 Pelaksanaan PKL: RIKSAN, NPM 15312706
Selama pelaksanaan PKL

di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, penulis

melakukan berbagai kegiatan dan mendapatkan kendala saat melaksanakan PKL.
Berikut merupakan rincian bidang kerja, pelaksanaan kerja, kendala yang dihadapi
selama PKL, dan cara mengatasi kendala selama PKL di Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang.
3.3.1

Bidang Kerja
Dalam pelaksanaan PKL di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
penulis diberikan amanah untuk membantu bekerja di sub-bagian
kepegawaian dan IT, dapat dilihat pada gamabar 3.26.

Gambar 3.26 Penulis saat melaksanakan PKL
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Sub-bagian kepegawaian dan IT mempunyai tugas sebagian tugas
dinas kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi
informasi

dan

statistik

pemantauan,

evaluasi,

dokumentasi

serta

penyusunan laporan. Berikut merupakan susunan organisasi dalam subbagian kepegawaian dan IT di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dapat
dilihat pada gambar 3.27.
STAFF
ALEX WIRADI WIJAYA,SE.
NIP. 19780714 200912 1 002
STAFF
YUNI MUANAH RAHMAH, S.E.
NIP. 19890611 201503 2 002

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
dan TEKNOLOGI INFORMASI

STAFF
MAWLANA

Aznel Mahendra, S.Si, MH.

NIP.19850829 200904 2 007

NIP. 19830704 200912 1 006
STAFF
ISNANI KURNIA PUTRI, A.Md.
NIP. 19910820 201503 2 004

HONORER
KADEK RANTAWAN

Gambar 3.27 Struktur Organisasi Sub-bagian Kepegawaian dan IT
3.3.2

Pelaksanaan Kerja
Pada saat melaksanakan PKL di sub bagian kepegawaian dan IT
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, penulis diberikan amanah untuk
melakukan pengelolaan jaringan, pembuatan aplikasi pengingat berbasis
web kenaikan gajih berkala (KGB), pembuatan aplikasi berbasis web buku
bantu, troubleshooting hardware dan software, dokumentasi dan operator
rapat dan acara.
1. Pengelolaan Jaringan Komputer
Jaringan

Komputer

adalah

jaringan

telekomunikasi

yang

memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan
bertukar data. Pada pengadilan tinggi Tanjungkarang jaringan komputer
dan koneksi internet adalah salah satu kebutuhan dalam melakukan
pekerjaan. Jaringan koputer dan koneksi internet digunakan untuk
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mengirim email, update posting website, akses data pegawai pada web
sistem informasi pegawai (sigawai), sharing printer dan file, access
online CCTV dan lain lain.

Gambar 3.28 Router dan server
Pengadilan tinggi Tanjungkarang mempunyai 2 router utama dari
provider Indi-Home dengan kecepatan access internet 20 Mbps dan 100
Mbps, 1 router mikrotik dan 2 switch besar untuk membagi jaringan ke
seluruh bagian kantor.
Penulis membantu dalam pengelolaan jaringan, diantara lain :
a. Setting dan Pemasangan Access Point
Staff dan pegawai pada pengadilan tinggi Tanjungkarang
dalam melakukan pekerjaanya banyak sekali menggunakan koneksi
jaringan, karna beberapa pekerjaan dilakukan secara online. Oleh
karna itu kesetabilan dan kecepatan koneksi internet cepat sangat
diperlukan. Pemasangan beberapa access point di beberapa area di
lakukan untuk memperluas jangkauan jaringan komputer. Penulis
ditugaskan untuk melakukan setting dan pemasangan access point,
serta melakukan perawatan dan perbaikan jaringan apabila terjadi
masalah sewaktu waktu.
Komputer pada pengadilan tinggi Tanjungkarang sebagian
besar menggunakan access wifi untuk koneksi ke jaringannya, dan
hanya beberapa komputer yang menggunakan jaringan kabel.
Access point yang digunakan merupakan access point multi fungsi
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sehingga dapat juga menggunakan kabel UTP untuk koneksi
komputer yang tidak support wifi.
Berdasarkan hasil diskusi dilakukan penambahan 4 titik wifi
sehingga dalam hal ini penulis ditugaskan untuk melakukan
pemasangan perangkat tersebut. Adapun denah lokasi penambahan
wifi access point dapat dilihat pada gambar 3.29 dan 3.30 berikut.

Gambar 3.29 Perencanaan Lantai 1

Gambar 3.30 Perencanaan Lantai 2
Berdasarkan gambar 3.29 dan gambar 3.30 dapat dilihat
gambar tanda wifi berwarna hitam adalah access point yang di
tambahkan.
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b. Perancangan Pembagian Banwidth Jaringan
Dalam jaringan komputer, bandwidth sering digunakan sebagai suatu sinonim untuk data transfer rate yaitu jumlah data yang
dapat dibawa dari sebuah titik ke titik lain dalam jangka waktu
tertentu (pada umumnya dalam detik). Pada pengadilan tinggi
Tanjungkarang sebelumnya pembagian jumlah banwidth belum
dilakukan. Sehingga koneksi jaringan internet tidak merata ke
seluruh bagian kantor. Penulis ditugaskan untuk membagi bagian
banwidth dan merancang bagian bagian yang akan diberi banwidth
besar maupun kecil. Adapun pembagian banwitch di lakukan
berdasarkan ruangan pegawai dan pejabat tinggi sebagai berikut :
a) Admin : pembagian banwitch pada admin adalah full access atau
tanpa dibatasi banwidth.
b) Kesektariatan : pembagian banwidth tingkat 2 kesekretariatan
(kepegawaian, perancangan anggaran, keuangan, dan tata usaha)
adalah
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membutuhkan

Mbps.

Hal

koneksi

ini
cepat

dikarnakan
dalam

kesekretariatan

mengambil

dan

mengirimkan informasi.
c) Hukum : pembagian banwidth hukum hanya diberikan
kecepatan 20 Mbps.
d) Hakim Tinggi dan Pejabat Tinggi : pembagian banwidth hakim
dan pejabat diberikan 20 Mbps.
e) Umum : untuk pembagian banwidth umum hanya diberikan
sebesar 10 Mbps agar tidak mengganggu aktifitas yang lainnya.
Pembagian banwidth diatas akan disesusaikan kembali
apabila pengadilan tinggi sedang mengadakan rapat online dan
sosialisasi sistem kerja baru yang ditetapkan.
c. Setting Router Mikrotik
Dalam upaya mengelola jaringan yang stabil sesusai
kebutuhan, dan router mikrotik yang sudah dimilik pengadilan
tinggi Tanjungkarang belum digunakan. Maka penulis di tugaskan
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untuk men-setting router mikrotik agar dapat digunakan sesuai
kebutuhan, dan dapat di lihat pada gambar 3.31 berikut.

Gambar 3.31 Penulis melakukan setting router mikrotik
Setting router dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jumlah
IP address pada pengadilan tinggi Tanjungkarang. Adapun setting
router yang ditugaskan diantaranya : routing, pembagian banwitch,
dan DHCP server. Pengalihan banwitch apabila sedang diadakan
rapat, dan sosialisasi keruang rapat dilakukan pada router mikrotik
tersebut.
2. Pembuatan Aplikasi Pengingat Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
Pegawai negeri sipil (PNS) akan mengalami kenaikan gajih
berkala normalnya 2 tahun sekali dihitung dari

surat keputusan di

terbitkan dan naik gajih berkala terakhir. Setiap pegawai memiliki batas
maksimal naik gaji berkala. Penulis ditugaskan untuk membuat aplikasi
pengingat kenaikan gajih berkala (KGB). Aplikasi dibuat untuk
ditampilkan pada layar monitor besar di ruang sub bagian kepegawaian
dan IT untuk mencegah terjadinya keterlambatan. Aplikasi pengingat
kenaikan gajih berkala ini merupakan aplikasi berbasis web yang tidak
di hosting (localhost). Fungsi dari aplikasi kenaikan gajih berkala ini
adalah menampilkan daftar pegawai yang akan naik gajih berkala 2
bulan sebelum naik gajih berkala. Dan memiliki form adrimistrasi untuk
input data, ubah data dan hapus data. Tampilan aplikasi kenaikan gaji
berkala dapat di lihat pada gambar 3.32 berikut.
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Gambar 3.32 Tampilan aplikasi kenaikan gajih berkala
3. Pembuatan Aplikasi Buku Bantu
Penulisan buku bantu pada pengadilan tinggi Tanjungkarang
masih ditulis manual. Penulis ditugaskan untuk membuat aplikasi untuk
mengganti buku bantu. Adapun buku bantu yang dibuat dalam aplikasi
diantaranya : pengajuan pension, usul kenaikan pangkat mahkamah
agung dan dirgen BKN, dan usulan CPNS ke PNS. Tampilan aplikasi
buku bantu dapat dilihat pada gambar 3.32 berikut.

Gambar 3.33 Tampilan aplikasi buku bantu
4. Update Posting Website Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Setiap kegiatan acara pada pengadilan tinggi Tanjungkarang, akan
di posting pada website pengedilan tinggi Tanjungkarang. Penulis
ditugaskan untuk update postingan setiap selesai cara atau kegiatan.
Tampilan web pengadilan tinggi Tanjungkarang dapat dilihat pada
gambar 3.33 berikut.
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Gambar 3.34 Tampilan web Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
5. Dokumentasi dan Operator Rapat dan Acara.
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang merupakan induk dari setiap
Pengadilan Negeri yang ada di Wilayah Lampung, karena itu untuk
mendapatkan informasi dan laporan dari Pengadilan Negeri maka
Pengadilan Tinggi mengadakan rapat bersama Ketua - Ketua
Pengadilan Negeri yang ada di Wilayah Lampung secara rutin.
Tidak hanya rapat bersama pengadilan negeri sewilayah lampung,
pengadilan tinggi Tanjungkarang juga melakukan rapat internal secara
rutin setiap bulannya guna memantau hasil dan proses kerja apa yang
sudah dilakukan di berbagai bidangnya. Sosialisasi dan program kerja
baru yang dilakukan secara online pun tidak jarang dilakukan oleh
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dan acara-acara lainnya dalam
rangka peringatan hari besar dan lain -lain. Banyaknya rapat dan acara,
penulis diberikan tugas untuk melakukan dokumentasi, operator dan
support untuk menyediakan perangkat rapat.
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Gambar 3.35 Suasana rapat di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
6. Troubleshooting Hardware dan Software
Penulis ditugaskan untuk memperbaiki kerusakan dan masalah
pada hardware dan software, setiap kali terjadi kerusakan dan masalah
yang dikeluhkan disetiap bagian dan dapat dilihat pada gambar 3.34
berikut.

Gambar 3.36 Penulis sedang memperbaiki printer
3.3.3

Kendala Yang Dihadapi
Selama melaksanakan PKL di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
penulis menemukan kendala yang dihadapi dalam bekerja, diantaranya :
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1. Kendala Dari Tempat Kerja
a) Kondisi jaringan yang ada pada saat melaksanakan PKL di
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak teratur, bergabung jalur
pengkabelan jaringan komputer dan listrik mempersulit penulis
dalam menganalisa jalur kabel menuju ruang-ruang tertentu, dan
tidak adanya label pada kabel jaringan LAN. Selain itu
penggunaan kabel UTP banyak di salah gunakan menjadi kabel
jaringan telpon bahkan listrik. Sehingga mempersulit pembagian
banwidth pada router mikrotik langsung.
b) Sumber daya manusia (SDM) yang kurang menguasai komputer
pada pengadilan tinggi Tanjungkarang, membuat proses acara
sosialisasi dan pelatihan program kerja berbasis elektronik
menjadi sulit berjalan lancar dan beberapa pekerjaan menjadi
tidak berjalan.
c) Pencatatan buku bantu masih dilakukan secara manual sehingga
memerlukan biaya untuk pembelian buku, dan mempersulit dalam
pencarian data ketika akan dilihat kembali.
d) Printer kantor yang digunakan macet, bergaris dan kurang jelas.
e) Kinerja komputer lambar dan terserang virus.
2. Kendala Dari Diri Sendiri
a) Kurangnya kompetensi dalam membuat aplikasi berbasis web.
b) Belum kompetensi dalam melakukan konfigurasi komputer
server.
3.3.4

Cara Mengatasi Kendala
Cara mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan PKL, yaitu :
1. Cara Mengatasi Kendala dari Tempat Kerja
Beberapa cara mengatasi kendala yang dilakukan, seperti :
a) Melakukan test koneksi dengan menggunakan ping, pada ruangan
yang ingin dianalisa kabel jaringannya. Setelah kabel jaringan di
temukan maka diberikan label pada kabel tersebut.
b) Pembagian banwidth dilakukan langsung pada access point yang
tersedia di setiap ruangan.
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c) Pembagian banwidth pada router mikrotik hanya pada saat acara
acara tertentu agar tidak mengganggu jalannya acara yang sedang
berlangsung.
d) Mendampingi pegawai yang belum menguasai komputer pada saat
acara sosialisasi

dan

menjelaskannya

kembali

agar dapat

dimengerti.
e) Membuat aplikasi buku bantu untuk mempermudah pencatatan dan
mengurangi pemakaian biaya dan mempermudah dalam pencarian
data.
f) Memeriksa selang tinta dan melakukan deep cleaning pada printer
yang bermasalah.
g) Melakukan scan virus dan cleaning terhadap komputer yang
terserang virus. Dan apabila komputer tetap lambat karna aplikasi
berbahaya maka dilakukan install ulang pada komputer tersebut.
2. Cara Mengatasi Kendala Dari Diri Sendiri
a) Mencari tahu kembali materi – materi saat kuliah pemrograman
web. Ketika kesulitan dalam mengerjakan pembuatan web aplikasi
yang ditugaskan.
b) Belajar mandiri dengan cara mencari artikel di internet.
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BAB IV
PENUTUP
4.1 Simpulan
Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis dapatkan.
Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang penulis
dapatkan dari Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
sebagai berikut :
1. Penulis dapat menerapkan teori – teori yang penulis pelajari dari
Universitas Teknokrat Indonesia pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan oleh
pihak Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
2. Selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang, penulis banyak mengetahui tentang prosedur dan
tata

kerja

serta

tanggung

jawab

kerja

di

Pengadilan

Tinggi

Tanjungkarang.
3. Penulis juga dapat mengetahui tugas – tugas yang dikerjakan pegawai
atau staf – staf Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam bidang yang
sudah ditetapkan terutama pada bagian kepegawaian dan IT, sehingga
penulis dapat mengevaluasi dan mengembangkan kemampuan penulis
sebelum memasuki dunia kerja.
4. Penulis dapat membantu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam
menyelesaikan masalah – masalah pada terutama dibidang teknologi
informasi seperti pengembangan aplikasi berbasis web, instalasi jaringan
komputer dan masalah-masalah lainnya terkait dengan IT.
5. Penulis dapat membawa nama baik almamater Universitas Teknokrat
Indonesia pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sehingga Universitas
Teknokrat Indonesia dapat terus menjalin kerja sama dengan Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang terutama pada program Praktik Kerja Lapangan.
6. Penulis dapat menulis karya tulis ilmiah laporan Praktik Kerja Lapangan
dan mendapatkan nilai dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
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7. Penulis mendapatkan wawasan dan pengalaman kerja nyata, sehingga
dapat meningkatkan softskill dan hardskill penulis.
4.2 Saran
Setelah melaksanakan PKL di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Adapun
saran bagi Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang akan melaksanakan
PKL selanjutnya di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berupa :

1. Perlunya memahami konfigurasi server local agar dapat di akses pada
jaringan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

2. Perlunya memahami kompetensi troubleshooting komputer dan jaringan,
agar dapat dengan cepat menukan solusi dari masalah yang muncul.
3. Perlunya memahami pembuatan aplikasi berbasis web.
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