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LEMBAR INTISARI/ABSTRAK 
 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik soft skill atau hard skill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan disuatu 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 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

Bandar Lampung selama 2 (dua) bulan, yaitu pada tanggal 1 April 2019 sampai 

dengan tanggal 31 Mei 2019. 

Pada saat pelaksanaan PKL, penulis ditempatkan pada bagian Teknis dan 

Hupmas serta Umum, Program dan Data di perusahaan tersebut. Sempat juga 

bergabung langsung dengan karyawan tetap disana dalam menyelesaikan sebuah 

projek, selain itu dalam pelaksanaanya penulis melakukan beberapa kegiatan, 

yaitu membantu membuat Surat pindah memilih (formulir A5), Agenda surat 

masuk dan keluar, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Perintah Kerja 

(SPK), Surat Perintah Bayar (SPBY), Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Anggaran (LPPA), melakukan Verifikasi data C1, Pengarsipan surat, Desain 

Nametag dan sertifikat. Penulis juga mengalami beberapa kendala dalam 

menjalankan tugasnya yaitu saat pembuatan surat pindah memilih, pengarsipan 

surat, agenda surat masuk dan surat keluar masih dilakukan secara manual, serta 

kurangnya perawatan alat kantor sehingga membuat waktu pengerjaan tidak 

efisien. 

Penulis juga melakukan penanganan terhadap kendala yang dialami dengan 

menerapkan Mail Marge, E-Secretary, Maintenance untuk waktu pengerjaan agar 

lebih efesien. 

Kata Kunci : PKL, KPU Kota Bandar Lampung
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

      Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan dan sebagai salah satu syarat yang 

harus ditempuh oleh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Praktik Kerja 

Lapangan dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai pengalaman lebih dan 

siap bersaing di dunia kerja. Dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa dapat 

mengimplementasikan teori-teori yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan ke 

dalam dunia kerja. Selain itu, Praktek Kerja Lapangan dapat membantu 

perusahaan dalam hal ketenagakerjaan dan menciptakan kerjasama antara 

perusahaan dengan Universitas Teknokrat Indonesia. 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini tentunya sangat penting, karena pada 

saat proses perkuliahan, mahasiswa lebih banyak mempelajari ilmu-ilmu dalam 

bentuk teoritis. Mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan 

ilmu yang di dapat di laboratorium. Namun, praktek ini sangatlah penting dan 

terbatas. Mahasiswa harus mendalami ilmu yang didapatkan secara mandiri. 

Dengan adanya kesempatan kegiatan Praktik Kerja Lapangan maka mahasiswa 

mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan bidang ilmunya dalam kondisi 

nyata dan juga mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja. 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di suatu Lembaga khusus 

yang menangani proses pemilihan umum di Kota Bandar Lampung, yaitu Komisi 

Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung (KPU). Komisi Pemilihan Umum Kota 

Bandar Lampung memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang telah 

mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep 

kemandirian penyelenggara Pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak 

mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga 

Negara yang sangat penting secara konstitusional dan memiliki kelembagaan yang 

bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum 

yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut 

tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi 

Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. 
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Penulis memilih melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di KPU Kota 

Bandar Lampung suatu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang menjadi 

salah satu ketertarikan penulis. Tahapan Pemilu 2019 yang banyak dan memiliki 

proses yang panjang menjadi dasar penulis merasa bahwa KPU Kota Bandar 

Lampung merupakan salah satu lembaga dimana penulis dapat menerapkan ilmu 

yang dimiliki. 

 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu: 

a. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi 

ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan. 

b. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi 

dengan dunia kerja.  

c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi 

mahasiswa secara langsung ke dunia kerja. 

 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  

Manfaat dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yaitu: 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat mengakomodasikan antara konsep atau teori yang di 

peroleh dari perkuliahan dengan kenyataan operasional lapangan kerja 

sesungguhnya. 

2. Mahasiswa dapat meningkatkan dan memantapkan sikap professional 

untuk masuk ke lapangan pekerjaan yang sebenarnaya. 

3. Sebagai acuan untuk bekerja nantinya. 

b. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) 

1. Sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan. 

2. Merupakan sarana komunikasi langsung antara pihak fakultas dengan 

perusahaan. 

3. Sebagai media kerjasama antara lingkungan kerja dan kampus. 
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c. Bagi Perusahaan 

1. Memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan 

kualitas perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam bidang 

pendidikan.  

2. Membantu menyelesaikan pekerjaan karyawan. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

      Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di KPU Kota Bandar Lampung 

yang merupakan suatu Lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum 

di Kota Bandar Lampung.Berlokasi diJalan Pulau Sebesi No.90 Kelurahan 

Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Padagambar 1.1 dapat 

dilihat ilustrasi jarak dan waktu tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia ke 

tempat Praktik Kerja Lapangan. 

 

 
(Sumber: Google Maps) 

Gambar 1.1 Denah Lokasi Pelaksanaan PKL 
 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan 

yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, Pada 

tabel 1.1 dapat dilihat waktu jam kerja pada saat pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan. 
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Tabel 1.1 Waktu Jam Kerja Pelakasanaan  Kerja Lapangan 

No Hari Kegiatan Jam 

 

1 

 

Senin 

Jam Kerja 08.00-12.00 

Istirahat 12.00-13.00 

Jam Kerja 13.00-17.00 

 

2 

 

Selasa 

Jam Kerja 08.00-12.00 

Istirahat 12.00-13.00 

Jam Kerja 13.00-17.00 

 

3 

 

Rabu 

Jam Kerja 08.00-12.00 

Istirahat 12.00-13.00 

Jam Kerja 13.00-17.00 

 

4 

 

Kamis 

Jam Kerja 08.00-12.00 

Istirahat 12.00-13.00 

Jam Kerja 13.00-17.00 

 

5 

 

Jumat 

Jam Kerja 08.00-12.00 

Istirahat 12.00-13.00 

Jam Kerja 13.00-17.00 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 

2.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung 

      Kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin di negaranya. Pemilu di 

Indonesia diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi karenanya, pasal 1 ayat 

(2) UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang 

tertinggi. Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat melalui wakilnya 

representative democracy adalah melalui Pemilu dan untuk menyelenggarakan 

Pemilu dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada awal dibentuknya (Tahun 

1999-2001) berdasarkan Keppres No 16 Tahun 1999, KPU terdiri atas anggota-

angota dari Partai Politik dan elemen Pemerintah yang dilantik oleh Presiden BJ 

Habibie . 

Satu tahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999 

tersebut, pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No 4 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dimana perubahan penting, 

yaitu bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan oleh 

sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan nonpartisan. 

Independen dan nonpartisan inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini 

sehingga komisioner KPU dipilih dari orang-orang yang independen dan 

nonpartisan. 

      Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU 

masa lalu, yaitu pada Pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan para 

fungsionaris partai peserta Pemilu. Dalam perjalanan KPU saat itu sangat didasari 

oleh kepentingan (interest), sehingga sering terjadi deadlock dalam pengambilan 

keputusan. Kenyataan ini tentu tidaklah menggembiraka karena sebagai lembaga 

penyelenggara Pemilu, KPU seharusnya bebas dari tekanan kepentingan dan 

intervensi partai politik maupun pemerintah. Tepat tiga tahun setelah berakhirnya 

penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran untuk lebih meningkatkan 
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kualitas pemilihan umum dan atas usul insiatif DPR-RI maka diterbitkan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2007 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang 

No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian 

Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang 

bersifat nasional, tetap, terstruktur dan mandiri. 

      Struktur/tata kerja KPU Kota Bandar Lampung di tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota, dimana penentuan struktur/tata kerja KPU telah dilakukan sejak 9 

Juni 2012 sampai dengan 9 Juni 2013 berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden 

Nomor 67 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 tentang tugas dan fungsi sekretariat 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta Keputusan KPU Nomor 22 Tahun 

2008 tentang struktur organisasi KPU Kabupaten/Kota. KPU Kota Bandar 

Lampung terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu: 

 

a. Komisioner yang terdiri dari 5 (lima) orang yang dikoordinasi oleh 1 (satu) 

orang ketua dan empat orang anggota. 

b. Unsur  kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung. 

 

      Kedua unsur merupakan satu kesatuan, dimana komisioner melaksanakan 

teknis penyelenggaraan Pemiludan unsur sekretariat membantu komisioner dalam 

melakukan tugasnya terkait dengan administrasi umum dan keuangan, personalia 

dan rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota,maka Sekretariat KPU Kota Bandar 

Lampung terdiri dari Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian yaitu : 

a. Sub Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM 

b. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik 

c. Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Hupmas 

d. Sub Bagian Hukum 

Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari satu orang Sekretaris 

dan empat orang Kasubbag dan para Staf yang berasal PNS pusat/organik. Dengan 

total jumlah sebanyak 17 orang. (KPU Kota Bandar Lampung, 2018) 
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Komisi Pemilihan Umum memiliki logo yang digunakan secara umum oleh 

KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabutapen/Kota. Logo dari KPU dapat 

dilihat pada gambar 2.1 berikut: 

 
(Sumber: KPU Jawa Tengah, 2016) 

Gambar 2.1 Logo Komisi Pemilihan Umum 

 

Makna yang terkandung dalam lambang KPU tersebut adalah: 

a. Bentuk segiempat lonjong menggambarkan bentuk perisai yang 

bermakna penjagaan diri. 

b. Burung garuda dan lambang lima sila Pancasila yang berada di 

tengahmelambangkan dasar Negara Indonesia, yakni Pancasila. 

c. Warna merah putih yang juga berada di tengah merupakan warna 

benderaresmi Indonesia. 

d. Tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM menyatakan bahwa lambang 

inidimiliki oleh KPU. 

 

Arti warna yang terdapat pada lambang KPU adalah: 

a. Warna hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran. 

b. Warna kuning melambangkan keagungan, kemuliaan, dan kekayaan. 

c. Warna hitam melambangkan keteguhan dan keabadian. 

d. Warna merah melambangkan keberanian. 

e. Warna putih melambangkan kemurnian, kesucian, dan kejujuran. 

(KPU Jawa Tengah, 2016) 
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2.1 Visi dan Misi 

      Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung adalah: 

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan 

Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia 

(LUBER) dan Jujur, Adil (JURDIL). 

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi 

Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung untuk menyelenggarakan Pemilu yang 

jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme 

kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, 

berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi 

Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang 

terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung juga berkomitmen penuh untuk 

ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

Indonesia, khususnya di bidang politik kePemiluan. Relevansi pernyataan visi 

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dengan visi Nasional dan agenda 

prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta peningkatan 

kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. 

 

Misi Komisi Pemilihan Kota Bandar Lampung adalah: 

Dalam upaya mencapai dan merealisasikan visi KPU Kota Bandar Lampung, 

maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah menetapkan 6 

(enam) misi yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar Lampung selama 

kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut: 

 

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan 

Pemilihan Umum. 

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan 
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Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, 

akuntabel, edukatif dan beradab. 

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, 

efisien dan efektif. 

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara 

adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara 

konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kota Bandar Lampung 

untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-

cita masyarakat Kota Bandar Lampung yang demokratis. 

6. Menyelenggarakan pembekalan pendidikan pemilih sejak usia dini untuk 

kalangan pelajar mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga mahasiswa 

perguruan tinggi dan masyarakat Kota Bandar Lampung, khususnya 

pemilih pemula melalui sarana Rumah Demokrasi KPU Kota Bandar 

Lampung dengan rangkaian program kegiatan yang telah dan akan 

dilaksanakan hingga tahun 2019. 

 

2.2 Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung 

Struktur organisasi KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari 5 orang 

Komisioner dengan 1 Ketua, lt Sekretaris, Kasubbag Program dan Data, Kasubbag 

Teknis dan Hupmas, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, Plt Kasubbag 

Hukum serta staf-staf yang menjalankan. Bagan dari struktur organisasi KPU 

Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut: 
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(Sumber: KPU Kota Bandar Lampung, 2014) 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung 

 

      Sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu 

maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung beranggotakan 5 (lima) 

orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan 

sumpah/janji. Kemudian, sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI 

Nomor 420/KPU/VIII/2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi masing-

masing anggota KPU seluruh Indonesia adalah sebagai berikut: 

 

a) Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait kebijakan: 

1. Administrasi perkantoran 

2. Kearsipan 

3. Protokol dan persidangan 

4. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara 

5. Kerumahtanggaan kantor 

6. Keamanan 

7. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan 

8. Logistik 
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9. Pengadaan barang dan jasa. 

 
 

b) Divisi Teknis dan Hupmas mempunyai tugas terkait kebijakan : 

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi 

2. Pencalonan 

3. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan 

hasil Pemilu 

4. Penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD 

5. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan. 

 

c) Divisi Perencanaan dan data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan; 

1. Penyusunan program dan anggaran 

2. Pemutakhiran data pemilih 

3. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan 

4. Pengelolaan jaringan IT 

5. Scan hasil Pemilu 

6. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu. 

 

d) Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan 

1. Pembuatan rancangan keputusan 

2. Verifikasi Partai politik 

3. Verifikasi DPD 

4. Pelaporan dana kampanye 

5. Telaah Hukum 

6. Advokasi Hukum 

7. Sengketa Pemilu 

8. Dokumentasi Hukum 

9. Pengawasan/pengendalian internal. 

(KPU Kota Bandar Lampung, 2015-2019) 

 

 
 

2.4 Kegiatan Umum KPU Kota Bandar Lampung  

       Menurut Undang-undang Nomor No. 15 Tahun 2011 Tentang 
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Penyelenggaraan Pemilu, komposisi keanggotaan KPUKabupaten/Kota terdiri 

dari 5 orang dan harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-

kurangnya 30% (tiga puluh persen) sedangkan masa keanggotaan KPU 5 (lima) 

tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Kegiatan umum yang dilakukan 

dalam Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor. 15/SK/KPU/Tahun 2010 meliputi: 

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. 

2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan 

Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ,Panitia 

Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara Luar Negeri (KPPSLN). 

3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap 

tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

4. Mengkoordinasikan, menyelenggarkaan, dan mengendalikan semua tahapan. 

5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 

menetapkannya sebagai daftar pemilih. 

6. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi. 

7. Menetapkan peserta Pemilu. 

8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat 

nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi 

untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi 

penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan 

sertifikat hasil penghitungan suara. 

9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu 

10. Menertibkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan 

mengumumkannya. 

11. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta 
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Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

12. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya. 

13. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan. 

14. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya penyelenggaraan kode etik 

yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN. 

15. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada 

anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU 

dan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang 

berlangsung berdasarkan rekomendasi  dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan /atau yang berkaitan 

dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. 

17. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan 

mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye. 

18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan 

Pemilu. 

19. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. 

 

2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Komisi 

      Adapun uraian secara rinci tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

 

a. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan dan Data 

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran 

Pemilu. 

2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu. 

3. Mengelola, menyusun data pemilih. 
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4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan 

lembaga pemerintah lain yang terkait. 

5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan 

lembaga non pemerintah. 

6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu. 

7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu. 

8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara 

Pemilu. 

9.  Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi kebutuhan 

Pemilu. 

10. Menyusun dan mengolah laporan Pelaksanaan kegiatan Subbagian 

Program dan Data. 

11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris 

KPU Kabupaten/Kota. 

12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas 

kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. 

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU 

Kabupaten/Kota. 

14. Menyusun dan dan merencanakan kebutuhan anggaran proses 

rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota. 

15. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar 

Waktu Anggota KPU. 

16. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan pimpinan. 

 

b. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum 

1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan 

peraturan perundang-undangan tentang Pemilu. 

2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi 

hukum penyelenggaraan Pemilu. 

3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk 

advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan hukum. 
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4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam 

sengketa hukum Penyelenggara Pemilu. 

5. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi 

administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu. 

6. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai 

politik peserta Pemilu dan pelaporannya. 

7. Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota. 

8. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu; 

Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi 

administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu. 

9. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk 

verifikasi administrasi dan factual calon perseorangan peserta Pemilu. 

10. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi 

pelaporan dana kampanye peserta Pemilu. 

11. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian 

Hukum. 

12. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian 

Hukum. 

13. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan 

menyiapkan bahan-bahan yang dipelukan dalam rangka pemecahan 

masalah. 

14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU 

Kabupaten/Kota. 

15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU 

Kabupaten/Kota. 

16. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian 

Hukum Kabupaten/Kota. 

17. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan 

18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 
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c. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas 

1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi 

pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota 

DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota. 

2. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk 

Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi tentang 

pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu. 

4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis 

pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu. 

5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk 

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu 

dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu 

Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan hubungan calon pengganti untuk 

melengkapi kekurangan persyaratan. 

7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan 

penerbitan informasi Pemilu. 

8. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu. 

9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan 

informasi pelaksanaan kampanye. 

10. Menyusun draft tatacara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye. 

11. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman 

teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan 

pemilih. 

12. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan 

Hupmas. 

13. Menginventarisasi permasalah yang terjadi dan menyiapkan bahan-

bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah. 

14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU 

Kabupaten/Kota. 
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15. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. 

16. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan 

dokumentasi hasil Pemilu. 

17. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis 

dan Hupmas. 

18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pemimpin. 

 

d. Staf pelaksana pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik 

1. Mengelola dan menyusun rencana Sub bagian Keuangan, Umum, dan 

Logistik. 

2. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan 

ekspedisi. 

3. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetiakan dan pengadaan 

naskah dinas. 

4. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di Subbagian masing-

masing. 

5. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga  

6. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar. 

7. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar. 

8. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas. 

9. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang 

keluar. 

10. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis. 

11. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif. 

12. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara. 

13. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU 

Kabupaten/Kota. 

14. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris 

KPU Kabupaten/Kota. 

15. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 

 

3.1 ADE TIA FERDIYANTO (16311133) 

3.1.1 Bidang Kerja 

      Bidang kerja yang ditempatkan oleh pembimbing Praktek Kerja Lapangan di 

KPU Kota Bandar Lampung ialah pada Divisi Teknis dan Hupmas. Penulis 

dibimbing oleh Bapak Bapak Badarudin Amir, SH., MH., sebagai Kasubbag 

Teknis dan Hupmas memiliki tugas terkait kebijakan seperti: 

a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi. 

b. Pencalonan, Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. 

c. Penetapan hasil Pemilu dan Penggantian antar waktu (PAW) anggota 

DPRD. 

d. Posialisasi publikasi dan kehumasan. 

Dari seluruh kegiatan yang dilakukan di Divisi Teknis dan Hupmas, penulis 

melakukan beberapa kegiatan, diantaranya: 

a. Membantu membuat surat pindah pilih (Form A5) 

b. Membantu membuat SPBy dan kwitansi pembayaran 

c. Membantu menyusun laporan kegiatan  

d. Membantu persiapan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) 

e. Membantu persiapan kegiatan konser serta Pemilu run 

f. Mendesain dan mencetak Nametag rapat pleno 

g. Membantu penyelenggaraan rapat pleno. 
 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

      Pelaksanaan kerja dilakukan selama 2 bulan mulai dari tanggal 1 April 2019 

sampai dengan tanggal 31 Mei 2019. Selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan di KPU Kota Bandar Lampung, penulis melakukan kegiatan, yaitu: 

 

1. Membantu Membuat Surat Pindah Pilih (Form A5)  

      Penulis membuat Surat Pindah pilih (form A5) untuk masyarakat yang 

ingin memilih dalam Pemilu 2019 diluar domisilinya, dengan adanya surat 

pindah pilih masyarakat yang di luar daerah atau domisili tetap dapat 
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menggunakan hak pilihnya, adapun  persyaratan yang harus di lengkapi 

oleh masyarakat antara lain, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 

lembar, Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar dan keterangan bahwa 

masyarakat yang ingin membuat Surat Pindah pilih (A5) sudah terdaftar 

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bias di akses melalui link website 

lindungihakpilihmu.kpu.go.id jika sudah terdaftar maka masyarakat akan 

di buatkan surat pindah pilih (form A5) namun bagi masyakat yang belum 

terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka harus mengurus di 

kecamatan sesuai KTP pemohon. 

 

 
Gambar 3.1 Pelayanan Pembuatan Surat Pindah Memilih (A5) 

 

2. Membantu Membuat Surat Perintah Bayar (SPBY) dan Kwitansi 

Pembayaran 

      Penulis membantu membuat Surat Perintah Bayar dibuat untuk 

bendahara agar melakukan pembayaran dalam pengeluaran yang 

diperlukan sesuai dana yang dicantumkan seperti pengeluaran untuk alat 

tulis kantor, pembayaran konsumsi kegiatan, serta pembayaran lainnya.. 

SPBY terdiri dari tanggal, nomor, nama penerima, jumlah pembayaran, 

keterangan pembayaran, serta kolom tanda tangan dari beberapa pejabat 

berwenang. Setelah dibuat, SPBY dan kwitansi tersebut disatukan sesuai 

kegiatan  masing-masing. 

 

https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/
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3. Membantu Menyusun Laporan Kegiatan 

      Salah satu kegiatan guna mendukung penyelenggaraan Pemilihan 

Umum Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 

adalah melalui sosialisasi yang menyentuh kalangan pesantren menuju 

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berintegritas.  Sebagai negara yang 

menganut Sistem Demokrasi, Indonesia juga melibatkan partisipasi rakyat 

dalam proses pemilihan pemimpin atau wakil rakyat yang akan 

menyuarakan aspirasi dan harapan mereka.(KPU Kota Bandar Lampung, 

2019). 

      Setelah kegiatan tersebut dilakukan, penulis membantu dalam 

menyusun laporan kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh KPU Kota 

Bandar Lampung. Penulis mengumpulkan nota-nota pengeluaran, daftar 

hadir peserta kegiatan dan mengecek apakah seluruh dokumen telah 

lengkap. 

 

4. Membantu Persiapan Dalam Acara BIMTEK 

      Pada saat awal PKL penulis membantu persiapan acara Bimtek di hotel 

Sheraton Lampung adapun persiapan yang di lakukan oleh tim dan penulis 

antara lain membeli beberapa peralatan yang akan di gunakan dalam acara 

Bimtek serta menyusun dokumen yang di gunakan untuk acara Bimtek ke  

meja perserta.Pelaksanaan Bimtek dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut 

ini: 

 
Gambar 3.2 Kegiatan Bimtek Pemilu 2019 
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5. Membantu Persiapan Kegiatan Konser Serta Pemilu Run 

      Kegiatan konser serta Pemilu Run dilakukan sebagai sarana sosialisasi 

dari KPU kepada warga untuk menggunakan hak pilihnya pada saat 

Pemilu 2019. Dalam pelaksanaan kegiatan, penulis membantu dalam 

pengambilan gambar untuk dokumentasi kegiatan konser musik dan 

Pemilu run. Dalam kegiatan konser dan Pemilu run, penulis juga 

melakukan kegiatan packaging hadiah serta membantu dalam menyiapkan 

peralatan yang di butuhkan untuk acara konser musik dan Pemilu run 

antara lain, pembagian baju Pemilu run, membantu memasang umbul-

umbul dan membantu menyusun tataletak backdrop. Salah satu foto 

dokumentasi kegiatan konser musik dapat dilihat pada gambar 3.3 dibawah 

ini: 

 
Gambar 3.3 Kegiatan Konser Musik Berdaulat 

 

6. Mendesain dan Mencetak Nametag serta Membantu Mencetak 

Sertifikat Situng dan Pahlawan Demokrasi 

      Setelah diadakannya Pemilu KPU kota Bandar Lampung mengadakan 

rapat pleno KPU, penulis mendesain Nametag untuk peserta rapat pleno 

desain Nametag yang dibuat oleh penulis berisi logo KPU, identitas 

perserta rapat pleno KPU Kota Bandar Lampung dan tema rapat pleno. 

Dalam pembuatan desain Nametag penulis mendapat bimbingan dan 

arahan dari Kasubbag teknis dan hupmas setelah mendapat persetujuan 
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maka penulis mencetak Nametag dan siap di gunakan pada acara rapat 

pleno, kemudian membantu dalam pencetakan sertifikat berdasarkan 

nomor dan nama yang sudah ditentukan lalu meminta tanda tangan kepada 

Ketua KPU serta melakukan cap pada sertifikat yang dibuat sebagai 

penghargaan bagi Relawan Demokrasi dan Operator Situng yang telah 

membantu kegiatan Pemilu. Desain Nametagrapat pleno dapat dilihat pada 

gambar 3.4 dibawah ini: 

 
Gambar 3.4 Desain Nametag Rapat Pleno Terbuka 

 

7. Membantu penyelenggaraan rapat pleno 

      Dalam kegitan rapat pleno selama 4 hari, penulis melakukan kegiatan 

menyiapkan peralatan, perlengkapan seperti proyektor, mengatur tata letak 

kursi serta berperan sebagai pengambil gambar atau dokumentasi yang 

nantinya akan digunakan sebagai kelengkapan laporan kegiatan. Proses 

pelaksana kegiatan rapat pleno dapat dilihat pada gambar 3.5 
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Gambar 3.5 Foto Dokumentasi Kegiatan Rapat Pleno 

 

3.1.3 Kendala yang Dihadapi 

      Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di KPU Kota Bandar 

Lampung, penulis mengalami kendala sebagai berikut; 

1. Dalam pembuatan surat pindah memilih (A5) penulis mengalami 

kendala kurangnya tenaga kerja yang menangangi pembuatan A5 serta 

masyarakat yang melakukan protes secara berlebihan mengenai 

identitas mereka yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap 

(DPT). Banyak warga juga tidak mengetahui informasi mengenai 

jadwal pembuatan A5 serta persyaratan yang harus dibawa pada saat 

melakukan pengajuan A5 yaitu fotocopy KTP dan KK serta harus 

terdaftar di DPT. 

 

2. Dalam mendesain Nametag penulis mengalami kendala yaitu software 

tidak bisa dibuka dan seringkali mengalami not responding saat 

mengoperasikan software Corel Drawdan software lainnya secara 

bersamaan. Penulis menganalisis penyebabnya yaitu: 

a. Memori pada komputer hampir penuh 

b. Terlalu banyak file-file yang penting atau tidak digunakan. 

a. Sampah di dalam komputer yang menumpuk 

b. Software corel draw habis masa trial 

Hal ini tentunya menghambat proses pembuatan desain nametag.  
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3. Penulis mengalami kendala pada saat maintenance printer karena 

peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia di kantor KPU Kota Bandar 

Lampung. 

 

4. Kendala yang dihadapi pada proses penerimaan dan verifikasi C-1 

adalah kurangnya perlengkapan alat tulis yang dibutuhkan dalam 

melakukan pengecekkan. 

 

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

      Untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan penulis menyarankan berbagai cara, yaitu : 

1. Untuk mengatasi masalah pada saat pembuatan A5, penulis 

memberikan arahan dan penjelasan secaa detail kepada masyarakat 

untuk mengurus DPT ke Kecamatan sesuai domisili Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) pemohon serta melayani dengan sabar dan tidak 

terpancing emosi. 

 

2. Dalam mengatasi masalah saat desain Nametag penulis melakukan 

maintenance dengan cara disk defragmenter serta meminta izin kepada 

staf di ruangan untuk menghapus beberapa file yang tidak penting atau 

tidak digunakan seperti film, lagu dan sebagainya. Penulis juga 

melakukan pembersihan cache atau sampah serta riwayat penelusuran 

pada Google Chrome dan Mozilla firefox agar kinerja komputer dapat 

berjalan dengan baik. Setelah semuanya dibersihkan, penulis 

melakukan install ulang aplikasi yang akan digunakan. 

 

 

3. Dalam mengatasi masalah maintenance printer dan kurangnya 

perlengkapan alat tulis, penulis menyarankan kepada staf di kantor 

untuk melengkapi perlengkapan dan peralatan tersebut. 
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3.2 LELA ROSIANA (16311150) 

3.2.1 Bidang Kerja 

      Bidang kerja yang ditempatkan oleh pembimbing Praktek Kerja Lapangan di 

KPU Kota Bandar Lampung ialah pada divisiperencanaan dan data. Divisi 

perencanan program dan datamemiliki tugas terkait dengan kebijakan seperti: 

a. Penyusunan program dan anggaran 

b. Pemutakhiran data pemilih 

c. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan 

d. Pengelolaan jaringan IT, scanning hasil Pemilu dan Pelaporan dan 

evaluasi tahapan Pemilu. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan penulis diantaranya: 

a. Agenda surat masuk dan surat keluar 

b. Pembuatan surat pindah memilih 

c. Penerimaan dan verifikasi formulir c-1 

d. Pembuatan rangkaian SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) 

e. Pembuatan LPPA (Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran)   

f. Penerimaan dan Verifikasi Data Musibah Pemilihan Umum Tahun 2019 

Kota Bandar Lampung 

g. Membuat teks sambutan dan notulen rapat 

h. Membantu acara konser musik dan Pemilu run 

i. Membantu kegiatan rapat pleno 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

      Pelaksanaan kerja dilakukan selama 2 bulan mulai dari tanggal 1 April 2019 

sampai dengan tanggal 31 Mei 2019. Selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan di KPU Kota Bandar Lampung, penulis melakukan kegiatan, yaitu: 

 

1. Agenda Surat Masuk dan Surat keluar 

      Penulis mencatat surat ke dalam lembar disposisi selanjutnya dicatat 

dalam buku agenda surat, buku agenda disesuaikan dengan jenis suratnya, 

yaitu surat masuk atau surat keluar. Surat yang sudah terdapat lembar 

disposisinya dan sudah tercatat dalam buku agenda maka selanjutya surat 
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akan diserahkan ke sekretaris untuk di cek terlebih dahulu serta 

ditandatangani, kemudian surat diserahkan kepada Ketua KPU Kota 

Bandar Lampung, setelah itu surat di disposisikan ke masing-masing 

bagian sesuai dengan tujuan surat tersebut kemudian baru diarsipkan 

sesuai tahun surat tersebut. Proses pencatatan lembar disposisi dan buku 

agenda surat dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Gambar 3.6 Pencatatan Lembar Disposisi Dan Buku Agenda Surat 

 

2. Pembuatan Surat Pindah Memilih (A5) 

      Penulis membuat surat pindah memilih (Formulir A5) untuk warga 

kota bandar lampung yang akan memilih di luar domisili asal dan juga 

untuk warga dari luar kota bandar lampung yang akan memilih di kota 

bandar lampung. Formulir A5 dibuat pada masa perpanjangan yang 

mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui surat edaran 

nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tentang tindak lanjut putusan 

MK nomor 20/PUU-XVII/2019. Bahwasanya waktu pembuatan surat 

pindah memilih di perpanjang hingga tanggal 10 April 2019 tepatnya H-7 

sebelum pemilihan umum berlangsung dengan ketentuan seperti sakit, 

tahanan, bencana alam, dan sedang bertugas. Surat pindah memilih bisa 

dibuat dengan syarat warga sudah terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) 

dengan begitu penulis harus memastikan bahwa warga sudah terdaftar di 

DPT dengan cara cek online di websitewww.lindungihakpilihmu.go.id. 
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DPT adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 

yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran yang 

telah diperbaiki oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan ditetapkan oleh 

KPU/KIP Kabupaten/Kota.(Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 

2019) 

      Pengecekkan dilakukan dengan memasukan Nama dan NIK jika 

keduanya benar, akan muncul data yang menunjukan bahwa warga 

terdaftar di DPT. Tampilan website dan proses pelayanan pembuatan surat 

pindah milih dapat dilihat pada gambar 3.7. 

 

 
Gambar 3.7 Tampilan Website Pengecekan DPT 

 

Apabila nama dan NIK warga telah terdaftar maka langsung bisa dibuatkan 
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surat pindah memilihnya, dalam  pembuatan surat pindah memilih penulis 

harus memasukkan data warga seperti NIK, alamat, TPS asal, tujuan 

pindah serta menentukan suara yang didapat sesuai dengan daftar 

pilihannya. Penulis membut surat pindah memilih menggunakan Microsoft 

Excel dan Microsoft Word dengan format yang telah ditentukan. 

 

 
Gambar 3.8 Pelayanan Pembuatan Surat Pindah Memilih 

 

3. Penerimaan dan Verifikasi Formulir C-1 

      Setelah selesai Pemilu 2019, penulis melakukan penerimaan dan 

verifikasi formulir model C-1, formulir model C-1 merupakan catatan hasil 

pemungutan suara di TPS. Penulis melakukan verifiksi formulir model C-1 

yang sudah dikirim ke KPU Kota Bandar Lampung oleh masing-masing 

PPK kecamatan. Sebelum melakukan verifikasi model C-1, penulis harus 

memastikan bahwa model C ada, model C merupkan berita acara 

pemungutan dan penghitungan suara. Proses verifikasi formulir model C-1 

yaitu memastikan model C-1 lengkap, seperti model C-1 PPWP, DPD, 

DPR, DPRD-Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, setelah itu memastikan 

jumlah lembarannya lengkap, memastikan formulir sudah diisi dan juga 

terdapat tanda tangan dari PPK dan juga saksi. Formulir model C-1 yang 

tidak lengkap akan dipisahkan dan dikembalikan ke masing-masing 

kecamatan untuk dilengkapi, sedangkan formulir yang sudah lengkap akan 

langsung diserahkan ke Operator Situng (Sistem Informasi Perhitungan 
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Suara) untuk melakukan penginputan data setelah itu formulir model C-1 

akan dilakukan scanning. Kegiatan verifikasi dapat dilihat pada gambar 

3.9 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Verifikasi Lembar Formulir Model C-1 

 

4. Pembuatan Rangakaian SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) 

      Penulis membantu dalam pembuatan rangkaian SPPD (Surat Perintah 

Perjalanan Dinas) yaitu dibagian menyusun laporan honor petugas. Penulis 

membuat rincian honor petugas yang menjalankan perjalanan dinas dan 

disesuaikan dengan jabatan masing-masing petugas, setelah SPPD selesai 

akan memerlukaan tanda tangan oleh beberapa pihak dan nantinya honor 

baru akan dibayarkan kepada petugas yang menjalankan perjalanan dinas. 

 

5. Penerimaan dan Verifikasi Data Musibah Pemilihan Umum Tahun 

2019 Kota Bandar Lampung 

      Penulis melakukan pendataan dan verifikasi data musibah petugas 

Pemilu 2019 di kota bandar lampung, data musibah yaitu adalah data 

petugas Pemilu seperti PPS, PPK, KPPS, Linmas, dan Set.KPU yang sakit 

ataupun yang meninggal dunia berdasarkan surat Sekretaris Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 584/PP.05-

SD/SJ/V/2019 tanggal 2 Mei 2019.  Penulis melakukan penerimaan data 
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petugas Pemilu yang mengalami kecelakaan kerja ataupun sakit dan 

meninggal dunia, selanjutnya akan dilakukan pendataan yaitu tentang 

jumlah korban di wilayah Kota Bandar Lampung. Penulis juga melakukan 

verifikasi yaitu mengecek kebenaran data dan informasi melalui pihak 

yang memiliki hubungan dengan korban  atau calon penerima santunan 

dan selanjutnya memberikan keputusan tenang pemberian santunan sesuai 

dengan SK KPURI Nomor: 926/KU/.03.02-Kpt/05/KPU/IV/2019 tentang 

pedoman teknis pemberian santunan kecelakaan kerja bagi anggota dan 

sekretariat panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, 

anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan petugas 

ketertiban tempat pemugutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan 

umum tahun 2019. Proses verifikasi data musibah dapat dilihat pada 

gambar 3.10 

 

 
Gambar 3.10 Verifikasi Data Musibah Petugas Pemilu2019 

  

      Penulis melakukan pendokumentasian data-data bukti petugas Pemilu 

2019 yang mengalami sakit, meninggal ataupun kecelakaan kerja dengan 

cara memisahkan data bukti sesuai dengan kategori yaitu meninggal, sakit 

yang dirawat inap, sakit ringan atau sakit tapi tidak dirawat dan yang 

mengalami cacat karena kecelakaan pada saat menjalankan tugas lalu 

penulis melakukan scanning data-data yang sudah dipisahkan sesuai 

kategori dan megirim data bukti ke tatalaksana KPU melalui e-mail dan 

melalui google drive dengan cara membagikan link tersebut. Gambar 
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pendokumentasian data musibah dapat dilihat pada gambar 3.11 dibawah 

ini: 

 

 
Gambar 3.11 Pendokumentasian Data Musibah 

 

6. Pembuatan LPPA (Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Anggaran)   

      Penulis membantu dalam pembuatan LPPA selama kegiatan pra-

Pemilu sampai dengan kegiatan pasca-Pemilu. Dalam proses pembuatan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran ini, penulis 

membantu dalam mengumpulkan dan menyusun bukti-bukti penggunaan 

anggaran dalam rangkaian kegiatan Pemilu tahun 2019, setelah itu 

melengkapi laporan dengan surat perintah tugas sesuai dengan kegiatan 

tugas, selain itu juga laporan harus dilengkapi dengan lampiran absensi 

yang bertugas.  

 

7. Membuat Teks Sambutan dan Notulen Rapat 

      Penulis membantu dalam pembuatan serta melakukan revisi dan 

penambahan pada teks sambutan yang nantinya akan disampaikan oleh 

Sekretaris. Selain itu, penulis juga diminta untuk membantu dalam 
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membuat notula rapatpada beberapa kegiatan diantaranya Pengiriman 

Logistik, Penerimaan Logistik dan lain sebagainya. 

 

 
Gambar 3.12 Pembuatan Teks Sambutan 

 

8. Membantu acara konser musik dan Pemilu run 

      Penulis membantu dalam persiapan acara mulai dari packing 

doorprize, membuat daftar hadir acara, tanda terima kupon serta atribut 

Pemilu run serta membantu jalannya acara. Foto kegiatan konser musik 

dan Pemilu run dapat dilihat pada gambar 3.13 dan 3.14 dibawah ini: 
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Gambar 3.13 Foto Pada Kegiatan Pemilu Run 

 

 
Gambar 3.14 Foto Kegiatan Pembukaan Konser Musik 

 

9. Membantu persiapan rapat pleno 

      Dalam persiapan rapat pleno, penulis membuat daftar hadir peserta 

rapat pleno, membantu mempersiapkan tempat, konsumsi, dan ikut serta 

menjadi panitia penerima tamu. Penulis harus memastikan bahwa peserta 

sudah mengisi daftar hadir untuk keperluan konsumsi. Setelah acara 

selesai, penulis harus melakukan rekap daftar hadir untuk keperluan 
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Laporan Pertanggungjawaban (LPj). Daftar hadir peserta rapat pleno dapat 

dilihat pada gambar 3.15 di bawah ini: 

 

 
Gambar 3.15 Lembar Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno 

 

3.2.3 Kendala yang Dihadapi 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di KPU Kota Bandar 

Lampung, penulis mengalami kendala sebagai berikut; 

1. Dalam pembukuan agenda surat penulis mengalami kendala seperti 

adanya penumpukan surat, yaitu banak surat yang belum dicatat ke 

dalam buku agenda dan lembar disposisi, sehingga dapat menyebabkan 

lamanya proses disposisi pada masing-masing bagian sesuai dengan 

keperluan surat. 

 

2. Dalam pembuatan surat pindah memilih (A5) kendala yang dihadapi 

oleh penulis yaitu pembuatan surat dilakukan secara satu-persatu 

sedangkan surat yang dibuat mencapai ribuan sesuai dengan 



35 

 

 

 

permintaan warga, sehingga dalam pembuatan surat ini memakan 

waktu yang lama dan menyebabkan penumpukan data.  

 

3. Dalam pembuatan laporan anggaran dana seperti perhitungannya 

belum memanfaatkan formula yang ada di microsoft excel, sehingga 

jumlah anggaran tidak menentu hasilnya dan bisa jauh lebih banyak 

dari jumlah yang seharusnya, oleh karena itu penulis harus mengecek 

satu persatu anggaran sesuai dengan urutan dan membutuhkan waktu 

yang lama dalam pengecekan anggaran dana tersebut. 

 

4. Dalam verifikasi formulir C1 penulis mengalami kendala seperti 

penumpukan berkas yang disebabkan pengiriman berkas yang tidak 

menentu serta dalam  satu kecamatan ada beberapa TPS yang masih 

menyusul dan menghambat waktu. Dalam pengecekannya harus 

dengan teliti dan membutuhkan waktu yang lama, dan pada 

pengecekan berkas ini penulis masih mendapati berkas yang tidak 

lengkap halamannya atau masih kurang. 

 

5. Dalam pendataan data musibah penulis mengalami kendala dalam 

pendataan jumlah korban karena terus bertambah sehingga penulis 

harus melakukan update data setiap harinya. Selain itu dalam 

identifikasi penulis juga mengalami kesulitan dalam menentukan 

kategori santunan dikarenakan data yang kurang lengkap walaupun 

sebelumnya pihak ahli waris sudah diberitahukan mengenai 

persyaratan untuk pengajuan santunan. 

 

6. Dalam pembuatan teks sambutan, penulis mengalami kendala pada 

saat pencetakan seperti printer sering mengalami macet sehingga 

menghambat waktu pengerjaan. Selain itu, terdapat masalah lain yaitu 

tinta yang habis dan tidak jelas atau bergaris sehingga hasil 

pencetakkan tidak maksimal. 
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3.2.3 Cara Mengatasi Kendala 

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan penulis menyarankan berbagai cara, yaitu ; 

1. Dalam pembukuan agenda surat seharusnya surat yang diterima dan 

yang akan keluar harus segera dicatat ke dalam buku agenda surat 

masuk dan surat keluar, selanjutnya surat masuk harus segera di 

disposisikan agar surat dapat sampai dengan tapat waktu dan tujuan 

surat tersebut dapat terlaksana dengan baik. 

 

2. Dalam pembuatan surat pindah memilih (A5) kendala yang dialami 

dapat diatasi dengan memanfaatkan mail merge atau surat masal untuk 

mempersingkat waktu dalam pembuatan surat dan memenjemen 

waktu untuk pengumpulan data terlebih dahulu baru pembuatan surat 

dan dilanjutkan dengan pengambilan surat tersebut. 

 

3. Dalam pembuatan laporan anggaran dana penulis mengatasinya 

dengan menggunakan formula yang ada di microsoft excel, dengan 

menggunakan formula akan mempermudah dalam perhitungan 

anggaran dan mengurangi resiko kesalahan dalam perhitungan 

anggaran tersebut selain itu juga dapat memperepat waktu pengerjan 

sehingga akan lebih efisien. 

 

4. Dalam verifikasi formulir model C1 jika tedapat kekurangan dalam 

lembar formulir tersebut maka akan dikembalikan untuk dilengkapi 

kembali. Selain itu untuk menghindari kesalahan dalam verifikasi 

penulis harus lebih teliti lagi dalam pengecekan lembar formulir 

model C-1. 

 

5. Dalam pendataan data musibah untuk mengatasi kendala hal yang 

dilakukan adalah memangkas data korban yang tidak lengkap seperti 

kurangnya data rekam medis untuk mempercepat verifikasi sehingga 
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kategori santunan dapat di tentukan dan segera dikirimkan ke Provinsi 

untuk ditindak lanjuti. Dan untuk pendokumentasiannya data yang 

sudah terkumpul akan di-scan untuk menghindari kehilangan data atau 

terselipnya data yang nantinya akan menghambat proses verifikasi. 

 

6. Dalam mengatasi kendala pada proses pembuatan teks sambutan dan 

notula, penulis melakukan perbaikan serta perawatan pada printer saat 

printer macet, penulis harus membongkar printer terlebih dahulu 

untuk mengambil kertas yang tersangkut lalu memasang kembali. Saat 

terjadi masalah hasil cetak, penulis harus mengecek tinta dan 

melakukan cleaning pada printer agar hasil cetak maksimal. 
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3.3 SALLY MONICA (16311289) 

3.3.1 Bidang Kerja 

      Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan, penulis ditempatkan di bidang 

kerja divisi Teknis dan Hupmas yang dikepalai oleh Kasubbag Teknis dan 

Hupmas yaitu Bapak Badarudin Amir, SH., MH. Divisi ini memiliki 3 staf 

pelaksana yaitu Eni Yulyanti, S.Sos., Manzully Arwan, S.I.Kom.,MM , Susi 

Megawati, S.A.N.  Beberapa tugas yang dilakukan pada divisi ini terkait 

kebijakan antara lain: 

a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi 

b. Pencalonan, Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta 

penetapan hasil Pemilu,  

c. Penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD 

d. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan 

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis diantaranya: 

a. Membantu membuat surat perjanjian kerjasama 

b. Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) dan Kwitansi Pembayaran 

c. Membantu membuat dan menyusun laporan kegiatan 

d. Penerimaan dan verifikasi C-1 

e. Setting dan sharing printer 

f. Mendesain dan mencetak sertifikat 

g. Membantu persiapan rapat pleno serta panitia kegiatan sosialisasi, 

Bimbingan Teknis, konser dan Pemilu run 

h. Membuat simulasi surat suara 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

      Adapun pelaksanaan kegiatan selama masa Praktik Kerja Lapangan penulis 

melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: 

 

1. Membantu membuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) 

Surat Perjanjian adalah Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama 

tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk 

melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama. 
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Surat Perjanjian dibuat dan ditandatangani dengan pihak lain baik dibuat 

dalam bentuk kontrak atau perjanjian kerja sama. (Komisi Pemilihan 

Umum, 2015). SPK dibuat sebelum diadakan kegiatan antara KPU dengan 

pihak penyelenggara kegiatan seperti misalnya SPK dengan Hotel 

Sheraton sebagai tempat penyelenggara kegiatan Bimbingan Teknis 

Penghitungan Surat Suara dan SPK dengan Event Organizer.  

      SPK ini terdiri dari beberapa bagian seperti Nota Dinas, Surat perintah 

dari KPU kepada pihak penyelenggara, Pakta Integritas, Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS), Undangan Pengadaan Langsung, Berita Acara Hasil 

Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga, Berita Acara Hasil Pengadaan 

Langsung, Penyampaian Berita Acara Hasil Pengadaaan Langsung, Surat 

Perintah Kerja dan Berita Acara Pembayaran. Penulis membuat SPK 

tersebut berdasarkan dokumen kegiatan sebelumnya dan menyesuaiakan 

dengannama kegiatan, waktu, serta nomor surat yang ingin dibuat. Surat 

Perjanjian Kerjasama dicetak dalam dua rangkap,setelah SPK selesai 

dibuat, penulis harus memastikan seluruh bagian dokumen sudah dibuat 

dan tidak ada kesalahan lalu selanjutnya adalah meminta tanda tangan oleh 

pejabat berwenang sepeti Ketua KPU, Kasubbag Teknis, Pejabat 

Pengadaan, Plt Sekretaris dan Pihak Penyelenggara Kegiatan.  

 

2. Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) dan Kwitansi Pembayaran 

      Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disingkat SPBY adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dan yang 

bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen 

lain yang dipersamakan.(Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 

2018). Penulis membuat Surat Perintah Bayar dibuat untuk memerintahkan 

bendahara agar melakukan pembayaran sesuai dana yang dicantumkan. 

SPBY terdiri dari tanggal, nomor, nama penerima, jumlah pembayaran, 

keterangan pembayaran, Kode MAK (Mata Anggaran Keuangan) serta 

kolom tanda tangan.  

      SPBY dibuat berdasarkan pengeluaran pada kegiatan yang dilakukan 
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dan anggaran yang sudah ditetapkan oleh pagu anggaran Pemilu Tahun 

2019. Penulis juga membuat Kwitansi atau Bukti Pembayaran yang dibuat 

dan disesuaikan dengan keterangan di SPBY. Setelah dibuat, SPBY dan 

Kwitansi harus dijadikan dalam satu dokumen bersamaan dengan lampiran 

nota-nota pembayaran.  

 

 

3. Membantu membuat dan menyusun laporan kegiatan 

Laporan Kegiatan dibuat setelah diadakan kegiatan berupa nama 

kegiatan, waktu dan tempat pelaksana serta panitia pelaksana. Penulis 

melakukan pekerjaan melengkapi dan menyusun Nota-Nota Pembayaran, 

Kartu Kendali, Lampiran Daftar Hadir Peserta, Tanda Terima Honor 

Panitia, Dokumentasi Kegiatan Serta SPBY dan Kwitansi Pembayaran. 

Penulis juga harus meminta dan memastikan seluruh dokumen 

ditandatangini oleh pihak yang bersangkutan. Halaman judul atau cover 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan dapat dilihat pada gambar 3.16 berikut: 

 

Gambar 3.16 Cover Laporan Kegiatan 
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4. Penerimaan dan verifikasi C-1 

Setelah selesai dilakukan penghitungan surat suara oleh masing-

masing TPS selanjutnya adalah pengiriman hasil rekapitulasi surat suara 

tersebut dalam bentuk dokumen per-kecamatan ke KPU Kota Bandar 

Lampung. Penulis melakukan penerimaan dan pengecekan kelengkapan 

dokumen. Dokumen tersebut terdiri dari PPWP, DPD, DPR RI, DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan model C. Model C merupakan berita 

acara pemungutan dan penghitungan suara. Dokumen-dokumen tersebut 

harus diperiksa kelengkapan lembarannya, mengecek apakah dokumen 

sudah ditandatangani oleh saksi dan PPK. Dokumen yang tidak lengkap 

akandipisahkan dan dikembalikan ke masing-masing kecamatan untuk 

dilengkapi. Dokumen yang sudah lengkap akan diberi tanda ceklis pada 

form penerimaan C-1 lalu dokumen tersebut diserahkan ke Operator 

Situng (Sistem Informasi Perhitungan Suara) untuk selanjutnya dilakukan 

penginputan data dan scanning dokumen. Kegiatan penerimaan dan 

verifikasi C-1 dapat dilihat pada gambar 3.17 berikut: 

 

 
Gambar 3.17 Foto Kegiatan Penerimaan Dan Verifikasi C-1 
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5. Setting dan Sharing printer 

Pada saat awal PKL penulis menemukan kendala dimana hanya satu 

komputer yang dapat terhubung dengan printer. Penulis melakukan setting 

printer dan sharing printer pada satu komputer agar komputer lain dapat 

melakukan pencetakaan tanpa harus memindahkan kabel printer. Sharing 

printer dilakukan menggunakan jaringan Wi-Fi yang tersedia di kantor. 

 

6. Mendesain serta mencetak sertifikat 

Setelah diadakannya Pemilu, sertifikat dibuat sebagai penghargaan 

bagi Relawan Demokrasi dan Operator Sistem Penghitungan Suara 

(Situng) yang telah membantu kegiatan Pemilu. Desain sertifikat 

demokrasi telah diatur di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Relawan 

Demokrasi Pemilu Tahun 2019. Dalam desain dari sertifikat Relawan 

Demokrasi, penulis hanya mendesain border atau bingkai pada sertifikat 

karena tema dan background sudah ditentukan secara serentak se-

Indonesia. Untuk sertifikat Operator Situng, penulis melakukan desain 

sesuai arahan dari Kasubbag Teknis dan Hupmas. Selanjutnya penulis 

mencetak sertifikat berdasarkan nomor dan nama yang sudah ditentukan 

lalu meminta tanda tangan kepada Ketua KPU serta melakukan cap pada 

sertifikat. Format desain sertifikat relawan demokrasi dapat diliht pada 

gambar 3.18 dibawah ini: 
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(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Gambar 3.18 Sertifikat Relawan Demokrasi 

 

7. Membantu persiapan rapat pleno serta panitia kegiatan sosialisasi, 

Bimtek, konser dan Pemilu Run 

      Penulis ikut serta dalam persiapan kegiatan rapat pleno yang diadakan 

di KPU Kota Bandar Lampung dari tanggal 2-5 Mei 2019. Rapat tersebut 

membahas mengenai hasil rekapitulasi pemungutan surat suara pada 

Pemilu 2019. Pada kegiatan tersebut, penulis melakukan beberapa kegiatan 

seperti menyiapkan tempat, perlengkapan dan peralatan, serta konsumsi 

selama kegiatan tersebut berlangsung. Persiapan rapat pleno dapat dilihat 

dalam gambar berikut: 
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Gambar 3.19 Foto Persiapan Perlengkapan dan Konsumsi 

 

Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu serentak 2019, penulis 

berperan sebagai tim operator yang mendukung acara tersebut, serta 

membantu persiapan acara sepeti membuat daftar hadir dan tanda terima. 

Acara sosialisasi tersebut berlangsung di Hotel Asoka Lampung. 

 

 
Gambar 3.20 Foto Kegiatan Acara Sosialisasi Pendidikan Pemilih 

 

8. Membuat Simulasi Surat Suara 

 

      Penulis melakukan kegiatan yaitu membuat simulasi surat suara 

menggunakan Microsoft Excel. Simulasi surat suara ini mengganti nama 

partai menggunakan nama buah-buahan serta foto pasangan calon yang 

diganti menggunakan silhouette. Contoh surat suara ini nantinya akan 

digunakan sebagai simulasi pemungutan surat suara pada kegiatan 
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sosialisasi. Proses pembuatan simulasi surat suara dapat dilihat pada 

gambar 3.21 berikut: 

 

 

Gambar 3.21 Proses Pembuatan Simulasi Surat Suara 

 

3.2.3. Kendala Yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi saat PKL antara lain: 

1. Pada awal PKL, penulis menemukan kendala berupa hanya satu 

komputer yang terhubung dengan printer dan dapat melakukan 

pencetakkan sedangkan terdapat lebih dari satu komputer di dalam 

ruangan kerja. Hal ini tentunya menyulitkan apabila karyawan lain 

ingin melakukan pencetakkan harus memindahkan data terlebih dahulu 

kedalam flashdisk. 

 

2. Tidak adanya tempat penyimpanan arsip dokumen serta dokumen 

tersebut tidak tertata dengan baik sehingga menyulitkan dalam mencari 

dokumen yang dibutuhkan. 
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3. Pada verifikasi dokumen C-1 kendala yang dihadapi ialah penumpukan 

dokumen karena banyaknya dokumen yang masuk dari berbagai 

kecamatan. Terkadang tidak semua TPS ada dalam dokumen tersebut, 

hal ini menyebabkan terpisahnya dokumen per-TPS dari kecamatan 

tersebut. Di setiap formulir C-1 masih terdapat formulir yang tidak 

lengkap serta tidak ada tanda tangan dari PPK dan Saksi. 

 

4. Dalam pembuatan SPBY, kwitansi, nota Dinas maupun dokumen yang 

berhubungan dengan anggaran, diperlukan Kode Mata Anggaran 

Keuangan (MAK) untuk memisahkan jenis kegiatan tersebut sesuai 

anggaran yang ditetapkan. Dalam pencarian kode MAK tersebut 

terdapat kendala yaitu sulitnya mencari kode karena dokumen yang 

berisikan rincian kegiatan dan anggaran tersebut dalam bentuk 

hardcopy dan terdapat 8 kali revisi sehingga penulis harus berulang 

kali melihat halaman kertas untuk mencari kode MAK yang 

dibutuhkan. Penulis juga kerap kali mengalami kebingungan saat 

mencari kode tersebut. 

 

5. Pembuatan file dilakukan tidak hanya dalam satu komputer sehingga 

tidak terintegrasi. File-file di komputer yang sudah digunakan 

sebelumnya juga tidak tersusun secara rapih dan teratur serta masih ada 

yang tidak dikelompokkan per-kegiatan. Hal ini menyebabkan 

pencarian file memerlukan waktu lama karena file tersebut digunakan 

sebagai referensi pembuatan. 

 

6. Dalam melakukan cetak sertifikat, penulis mengalami kendala yaitu 

printer yang tidak mendukung sehingga menyebabkan pencetakan 

tidak maksimal seperti kertas yang tersangkut di printer, tinta yang 

tidak terdeteksi menyebabkan hasil pencetakkan tidak maksimal. 
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3.2.4. Cara Mengatasi Kendala  

Berdasarkan beberapa kendala yang sudah dijelaskan diatas, penulis 

mengatasinya sebagai berikut: 

1. Cara mengatasi kendala yang dilakukan penulis untuk 

menyambungkan printer ke komputer lain yaitu melakukan setting 

printer dan sharing printer dari satu komputer ke komputer lain 

menggunakan jaringan Wi-Fi yang tersedia untuk memudahkan proses 

pencetakan. 

 

2. Cara mengatasi kendala dokumen yang tidak tertata dengan baik, 

penulis menyusun arsip dokumen berdasarkan kegiatan agar 

memudahkan pencarian.Arsip adalah Rekaman kegiatan atau peristiwa 

dalamberbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembanganteknologi informasi dan komunikasi yang dibuat 

danditerima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah,lembaga 

pendidikan, perusahaan, organisasi politik,organisasi kemasyarakatan, 

dan perseorangan dalampelaksanaan dalam kehidupan 

bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.(Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia, 2019).  

Dalam melakukan pengarsipan, diperlukan kode pengarsipan.Kode 

Klasifikasi Arsip merupakan sistem pengkodean kombinasi dari huruf 

dan angka yang penggunaannya dilakukan berdasarkan substansi 

arsip. Kode Klasifikasi Arsip disusun untuk mempermudah 

pengelolaan Arsip sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip dan 

Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum. Arsip dibagi 

menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu Klasifikasi Arsip Substantif dan 

Klasifikasi Fasilitatif. Klasifikasi Arsip Substantif, terdiri dari: 

1. Persiapan Pemilu atau Pemilihan (PP) 

2. Pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan (PL) 

3. Penyelesaian Pemilu atau Pemilihan (PY). 

Klasifikasi Arsip Fasilitatif, terdiri dari: 

1. Perencanaan (PR) 
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2. Hukum (HK) 

3. Organisasi dan Ketatalaksanaan (ORT) 

4. Kearsipan dan Ketatausahaan (TU) 

5. Kerumahtanggaan (RT) 

6. Persidangan dan Keprotokolan (PK) 

7. Kehumasan (HM) 

8. Kepustakaan (PUS) 

9. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

10. Pengawasan (PW) 

11. Sumber Daya Manusia (SDM) 

12. Keuangan (KU) 

Pengkodean pada Kode Klasifikasi. Arsip didasarkan pada 

substansiNaskah Dinas, sehingga isi dari Naskah Dinas dapat 

diketahui.(Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2017). 

Namum pengkodean ini belum dilakukan di lingkungan KPU Kota 

Bandar Lampung. 

Penulis juga menyarankan kepada staf untuk menyediakan tempat 

penyimpanan arsip berupa lemari agar tersimpan dengan baik serta 

penyimpanan arsip elektronik. Jika pada kearsipan konvensional 

memiliki kabinet yang berfungsi untuk menyimpan dokumen, maka 

pada sistem kearsipan elektronik juga memiliki kabinet virtual yang di 

dalamnya berisi map virtual. Selanjutnya dalam map virtual berisi 

lembaran arsip yang telah dikonversi ke dalam bentuk 

digital.(Sugiarto & Wahyono, 2005) 

 

3. Dalam melakukan verifikasi C-1 diperlukan ketelitian dan 

melakukanceklis pada formulir penerimaan C-1 agar tidak ada 

dokumen yang terlewati. Selain itu, penulis memisahkan dan 

menyusun kembali dokumen per-kecamatan agar memudahkan 

pengecekan dan penginputan oleh tim Situng. 
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4. Dalam melakukan pekerjaan membuat SPBY yang memerlukan kode 

MAK diperlukan ketelitian dalam mencari kode tersebut agar sesuai 

dengan kegiatan yang dilakukan. Penulis juga bertanya kepada 

petugas lainnya agar yang sudah mengerti alur kode MAK. 

 

5. Kendala yang dihadapi pada komputer yang tersedia di kantor diatasi 

dengan file-file yang ada disusun sesuai kegiatan masing-masing dan 

serta melakukan pengintegrasian antara komputer satu dengan yang 

lain menggunakan mapping drive. 

 

6. Penulis mengatasi kendala pencetakan yaitu dengan memeriksa isi 

tinta serta melakukan cleanning.Karena printer yang tidak mendukung 

proses pencetakkan, penulis memberikan rekomendasi menggunakan 

pinter dari divisi lain agar tidak menghambat pekerjaan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di KPU Kota Bandar 

Lampung, hal yang diperoleh penulis adalah; 

1. Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan telah menerapkan ilmu 

yang didapat dari kegiatan belajar di Universitas Teknokrat Indonesia 

seperti Desain Grafis, Troubleshooting, dan Microsoft Office untuk 

membantu proses kerja dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di KPU Kota 

Bandar Lampung. 

2. Penulis mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dapat dilihat dari 

keikutsertaan penulis dalam rangkaian kegiatan Pemilu mulai dari 

sosialisasi, layanan kemasyarakat serta kepanitiaan. 

3. Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, penulis memperoleh banyak 

pengetahuan dan pengalaman yang tidak di dapatkan di lingkungan kampus 

terkait pemerintahan dan ilmu hukum.  

 

4.2 Saran 

Dari hasil pengamatan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan Praktik Kerja Lapangan di KPU 

Kota Bandar Lampung perlu membekali diri dengan beberapa kompetensi 

seperti Troubleshooting, Desain Grafis dan Microsoft Office. 

2. Dengan adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan di KPU Kota Bandar 

Lampung, diharapkan mampu terjalin kerjasama secara terus menerus 

guna membangun koneksi yang baik dengan Universitas Teknokrat 

Indonesia. 

3. Bagi KPU Kota Bandar Lampung perlu diadakan pelatihan bagi seluruh 

staf di KPU Kota Bandar Lampung terkait penggunaan aplikasi 

perkantoran agar dapat digunakan secara maksimal. 
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Lampiran 1 Catatan Harian Sally Monica
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Lampiran 2 Catatan Harian Sally Monica (Lanjutan)
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Lampiran 3 Catatan Harian Ade Tia Ferdiyanto
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Lampiran 4 Catatan Harian Ade Tia Ferdiyanto (Lanjutan)



56 

 

 

 

Lampiran 5 Catatan Harian Lela Rosiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

Lampiran 6 Catatan Harian Lela Rosiana (Lanjutan) 
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Lampiran 7 Daftar Hadir PKL Ade Tia Ferdiyanto dan Sally Monica  
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Lampiran 8 Daftar Hadir PKL Ade Tia Ferdiyanto dan Sally Monica (Lanjutan) 
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Lampiran 9 Daftar Hadir PKL Lela Rosiana 
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Lampiran 10 Daftar Hadir Pkl Lela Rosiana (Lanjutan) 
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Lampiran 11  Formulir Penilaian Sally Monica
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Lampiran 12 Form Penilaian Sally Monica (Lanjutan)
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Lampiran 13 Form Penilaian Sally Monica (Lanjutan)
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Lampiran 14 Form Penilaian Sally Monica (Lanjutan) 
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Lampiran 15 Form Penilaian Ade Tia Ferdiyanto
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Lampiran 16 Form Penilaian Ade Tia Ferdiyanto (Lanjutan)
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Lampiran 17 Form Penilaian Ade Tia Ferdiyanto (Lanjutan)
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Lampiran 18 Form Penilaian Ade Tia Ferdiyanto (Lanjutan) 
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Lampiran 19 Form Penilaian Lela Rosiana  
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71 

 

Lampiran 20 Form Penilaian Lela Rosiana (Lanjutan) 
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Lampiran 21 Form Penilaian Lela Rosiana (Lanjutan) 
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Lampiran 22 Form Penilaian Lela Rosiana (Lanjutan) 
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Lampiran 23 Foto Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 

 
Acara Sosialisasi di hotel Ashoka Bandar lampung 

 

 

 

 
Acara BIMTEK dan Simulasi Penghitungan Rekapitulasi Surat Suara di Hotel 

Sheraton Lampung 
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Lampiran 24 Kegiatan Pemilu Run dan Konser Musik 

 

 

 
Acara Pemilu run yang di lepas oleh Wali Kota Bandar Lampung 

 

 

 

 
Acara konser musik Pemilu berdaulat, yang di meriahkan oleh penyanyi ibu kota 

di Taman Gajah Enggal Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

Lampiran 25 Pembuatan surat A5 dan contoh dokumen 

 

 

 
Pelayanan pembuatan surat pindah memilih (A5) 

 

 

 

 
Contoh surat pindah memilih (A5) 
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Lampiran 26 Kegiatan Penerimaan dan Verifikasi formulir model C-1 dan 

Pelantikan Anggota PPK 

 

 

 
Penerimaan dan Verifikasi formulir model C-1  

 

 

 

 

 

 
Sumpah PPK se-Bandar Lampung yang di pimpin oleh Ketua KPU Kota Bandar 

Lampung 
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Lampiran 27 Kegiatan Rapat Pleno dan Upacara Hari Kelahiran Pancasila 

 

 

 
Rapat Pleno KPU Kota Bandar Lampung yang dipimpin para petinggi KPU Kota 

Bandar Lampung,  dan disaksikan oleh saksi paslon dan pers 

 

 

 

 

 
Upacara Hari Kelahiran Pancasila bersama seluruh staf serta Komisioner dan 

ketua KPU di Kota Bandar Lampung 
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Lampiran 28 Pelepasan dan penyampaian kesan dan pesan 
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Lampiran 29 Surat Selesai PKL 


