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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

RINGSAN LAPORAN 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap 

beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill 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 yang 

dihadapi di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung selama 2 bulan yaitu 

pada tanggal 10 Juli sampai dengan 3 September 2017. 

Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa bagian dengan bidang 

kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada Bidang Akademik meliputi bagian Data dan 

Informasi, Alumni dan mahasiswa dan bagian Kemahasiswaan dan Pelaporan kegiatan yang 

dilakukan diantaranya Penginputan data calon wisudawan, pengarsipan berkas wisuda, 

pembuatan ijazah. Pada bidang Data dan Informasi ada beberapa kegiatan yang dilakukan 

diantaranya membuat KTM, menginput data mahasiswa lama/baru dan sebagai pusat 

informasi kegiatan-kegiatan akademis. Sedangkan untuk bagian Kemahasiswaan sendiri 

pendataan mahasiswa baru, melaksanakan kulta (kuliah ta’aruf / propti), melakukan 

pengetesan urin, pembagian almamater. 

 

Kata Kunci: Wisuda, Mahasiswa Baru, Kulta. 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang mengedepankan 

kualitas mahasiswa. Kualitas sumber daya manusia yang diharapkan adalah yang memiliki 

kompetensi dan etika yang professional sebagai salah satu bentuk untuk menjawab tantangan 

dunia kerja. Hal ini merupakan realisasi tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di 

institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL. 

PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan 

pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Dengan 

demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar 

sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan 

dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari (Buku Panduan PKL F-TIK 2016-2017). 

Universitas Islam Negeri Lampung di bangun berdasarkan surat keputusan Menteri 

Agama No. 187/68 tanggal 26 Oktober 1968 berdirilah satu Institut Agama Islam Negeri       

( IAIN) di Lampung dengan Nama ” IAIN al-Jami’ah, Al- Islamiyah, Al-Hukumiyah Raden 

Intan Lampung”. 

 

1. 2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud dari Praktik Kerja Lapangan pada Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktik kerja. 

2. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bidang 

keahlian. 

3. Mengetahui pemanfaatan teknologi komputer dan informasi pada  

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 

1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari ilmu 

atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan membandingkannya 

dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. 
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2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi 

dengan dunia kerja.  

3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana bekerja dan 

bersikap di dunia kerja. 

4. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa terhadap tugas yang diberikan. 

 

1. 3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Berikut kegunaan Praktik Kerja Lapangan mulai dari pihak penulis, bagi  Fakultas Teknik 

dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dan bagi Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

Bagi mahasiswa : 

1. Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh pada bangku perkuliahan. 

2. Memperluas relasi di dunia kerja yang nantinya menjadi tempat untuk informasi 

mengenai pekerjaan. 

3. Mendapatkan pengalaman dan bekal pada saat bekerja nantinya. 

Bagi Universitas : 

1. Sebagai alat ukur mahasiswa dalam memahami materi-materi kuliah dan 

menerapkannya. 

2. Sebagai penilaian sejauh mana mahasiswa mampu terjun langsung didalam dunia kerja. 

Bagi pihak Instansi : 

1. Dapat berpartisipasi khususnya dalam pembangunan pengembangan pendidikan. 

2. Memperoleh tenaga yang dapat diperbantukan dan tidak menutup kemungkinan peserta 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) diangkat sebagai karyawan jika dinilai memiliki 

prestasi, loyalitas dan disiplin kerja yang baik. 

3. Memberikan bahan masukan atau usulan untuk meningkatkan kinerja sistem yang 

sudah berjalan diperusahaan. 

 

1.4   Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Pelaksanaan praktik kerja lapangan bertempat di Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung beralamat di jalan Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar 

Lampung, Lampung (35131).  
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Gambar 1.1 Peta lokasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Sumber: https://www.radenintan.ac.id/ 

 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Pendek Genap yang berlangsung selama 2 

bulan atau 48 hari mulai dari tanggal 10 Juli sampai 3 September 2017. Waktu pelakasanaan 

PKL di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yaitu setiap hari senin sampai jum’at 

pukul 07.00 sampai 16.00 WIB. Dan waktu penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) adalah selama 2 bulan terhitung dari keluarnya Surat Keputusan. 

 

Table 1.1 Jadwal Kerja Kampus UINRIL 

No Hari Jam Kerja 

1 Senin 07.00 – 16. 00 WIB 

2 Selasa 07.00 – 16. 00 WIB 

3 Rabu 07.00 – 16. 00 WIB 

4 Kamis 07.00 – 16. 00 WIB 

5 Jum’at 06.30 – 16. 30 WIB 



 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Berdirinya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

UINRIL adalah perguruan tinggi agama islam tertua dan terbesar di Lampung. Dalam 

lintas perjalanan sejarahnya. UINRIL melintasi berbagai fase , mulai dari fase rintisan, 

kemudian fase pendirian dan pembangunan, lalu fase pengembangan hingga tercapai 

kemajuan sekarang ini. 

Fase Rintisan atau Pendirian  ini dilaksanakan pada tahun 1961-1970 dimana dulunya 

UINRIL merupakan lembaga pendidikan tinggi islam di bawah Yayasan Kesejahteraan Islam 

Lampung (YKIL). Jerih payah dan usaha YKIL, Yaperti, dan panitia gabungan ini akhirnya 

menghasilkan SK Menteri Agama Nomor 187 Tahun 1968 tanggal 26 Oktober 1968 tentang 

Pendirian “IAIN Al-Jami’ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Raden Intan”.  

Fase pembangunan (1973-1993), Institut mulai memasuki fase pembangunan di bawah 

masa kepemimpinan Rektor ke-3, Letkol. Drs. H. Soewarno Achmady (1973-1978). Setelah 

proses pembangunan gedung dan sarana prasarana rampung, aktivitas Institut pun 

dipindahkan dari Kampus Kaliawi ke Kampus Labuhan Ratu. Hal ini terjadi pada masa 

kepemimpinan Rektor ke-4, Bapak Drs. Muhammad Zein (1978-1984).  

Terahir adalah fase pengembangan (1998-sekarang) dalam setiap kepemimpinan rektor 

dari masa ke masa terus mengalami perkembangan hingga sekarang pengembangan institut 

ke arah kemajuan terus digalakkan oleh rektor ke-11 saat ini yang dijabat Prof. Dr. H. Moh. 

Mukri, M.Ag (2010-sekarang) dengan motto: Lebih Unggul dan Kompetitif.  

Sejumlah gedung adminitrasi dan sarana akademik  direnovasi dan dibangun untuk 

memberikan layanan prima bagi mahasiswa. Fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran pun 

terus dibenahi dan dibangun, antara lain: hotspot, laboratorium, hingga lapangan olahraga.  

 

2.2 Visi dan Misi 

 2.2.1 Visi 

 Visi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung adalah  

sebagai berikut :  

“ Menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang 

unggul dan kompetitif.” 
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         2.2.2 Misi 

Misi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang 

memiliki keunggulan dan daya saing internasional. 

2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang relevan 

dengan kebutuhan masyarakat; dan  

3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat muslim. 

 

 

2.2.3  Peta Lokasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

 Peta Lokasi  Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dapat dilihat pada 

Gambar 2.2 di bawah ini: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Peta lokasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

       Sumber: https://www.radenintan.ac.id/ 
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2.3  Struktur Organisasi 

STRUKTUR ORGANISASI BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 

PUSAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Akademik dan Kemahasiswaan Pusat 

 

2.3.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan 

 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung merupakana lingkungan pendidikan 

Islam yang tertua di provinsi lampung. Dalam lintas perjalanan sejarahnya. UINRIL melintasi 

beragam fase , mulai dari fase rintisan, kemudian fase pendirian dan pembangunan, lalu fase 

pengembangan hingga tercapai kemajuan sekarang ini.  

 Pada fase rintisan UINRIL merupakan lembaga pendidikan tinggi islam di bawah 

Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL). Yayasan yang diketuai Raden Muhammad 

Sayyid ini berdiri pada 1961 sebagai yayasan sosial yang bertujuan membanggun rumah – 

rumah peribadatan umat Islam dan pendidikan Islam di wilayah Lampung.  

 Untuk merealisir program kerja YKIL tersebut, pada 1961 diadakan Musyawarah Alim 

Ulama se-Lampung di Metro Lampung Tengah dengan agenda menghimpun potensi alim 

ulama dan mengintegrasikan antara tokoh – tokoh masyarakat dengan aparat pemerintah. 

 Lalu pada fase pembangunan ditandai dengan pemberian hibah tanah seluas 5 hektar di 

KABAG 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

 

KASUBBAG

Adm. 

Akademik 

 

Staf. Adm. 
Akademik 

IV/a 

Staf. Adm. 
Akademik 

III/d 

 

Staf. Adm. 
Akademik  

III/c 
 

Staf. Adm. 
Akademik  

III/c 

Staf. Adm. 
Akademik  

III/b 
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Labuhan Ratu oleh Pemda Dati I Lampung yang kemudian dibangun kampus baru untuk 

kegiatan administrasi dan akademik. Setelah proses pembangunan gedung dan sarana 

prasarana rampung, aktivitas Institut pun dipindahkan dari Kampus Kaliawi ke Kampus 

Labuhan Ratu.   

 Dan kemudian fase pengembangan fakultas yang dikembangkan menjadi empat 

fakultas dan mulai dilakukan secara intensif pada masa kepemimpinan rektor ketujuh Drs. 

H.M Ghozi Badrie (1993-1997). melanjutkan upaya pengembangan akademik ini antara lain 

dimulai dengan pemindahan seluruh kegiatan Rektorat yang semula berpusat di Kampus 

Labuhan ke Kampus Sukarame, sekaligus menandai perpindahan secara resmi kegiatan 

akademik Institut ke Kampus Sukarame. 

 

Sedangkan fungsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yaitu sebagai berikut : 

1. Fungsi Perumusan Kebijakan dan Perumusan Program 

2. Fungsi Penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam 

dan Ilmu lain yang terkait untuk kemaslahatan umat manusia 

3. Fungsi Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan 

ilmu lain yang terkait. 

4. Fungsi Pengabdian pada masyarakat 

5. Fungsi Pembinaan kemahasiswaan dan alumni 

6. Fungsi Pembinaan Civitas academica dan hubungan dengan lingkungan 

7. Fungsi Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau dengan lembaga lain. 

8. Fungsi Penyelenggaraaan administrasi dan manajemen 

9. Fungsi Pengendalaian dan pengawasan manajemen 

10. Fungsi Penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta menyusun laporan. 

 

 Mengingat luas lingkup tugas beratnya beban pekerjaan yang harus 

dilaksanakan oleh Universitas, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi akademik, hal 

mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi 

akademik juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pendidikan. 

Struktur organisasi  Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Berdasarkan PMA 

No.12 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung Tupoksi 

Subbag Administrasi Akademik uraian tugas pejabat fungsional dan struktural adalah sebagai 

berikut : 
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1. Kassubag Adm.Akademik sebagai ketua dalam administrasi akademik melakukan 

penyusunan rencana program kerja, menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan 

program kerja  subbag administrasi akademik. 

2. Staf. Adm. Akademik IV/a adalah mencetak konsep ijazah yang syaratnya  sudah 

lengkap, mencetak ijazah yang sudah jadi, memphotocopy ijazah yang sudah dicetak 

untuk di duplikat, mencetak pengumuman ijazah yang sudah jadi dan menempelkannya 

di pengumuman, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan. 

3. Staf. Adm. Akademik III/d adalah Menyiapkan dan membuat undangan untuk 

keperluan rapat disubbag administrasi akademik, menyiapkan bahan untuk pembuatan 

buku pedoman akademik tiap awal tahun akdemik, menyiapkan/memproses surat 

menyurat dan bahan-bahan yang diberkaitan dengan kegiatan seminar nasional dalam 

rangka hari jadi, menyiapkan/memproses surat menyurat dan bahan-bahan yang 

berkaitan dengan kegiatan pengukuhan guru besar, melaksanakan tugas sesuai perintah 

atasan. 

4. Staf. Adm. Akademik III/c adalah memproses surat masuk dan surat keluar    disubbag 

administrasi akademik, menyiapkan surat menyurat dan bahan-bahan yang berkaitan 

dengan penyusunan kalender akademik, memproses bahan-bahan yang berkaitan dengan 

wisuda, menyelesaikan spj-spj yang berkaitan dengan administrasi akademik, 

melaksanakan tugas sesuai perintah atasan. 

5. Staf. Adm. Akademik III/c mempunyai tugas menempelkan photo ijazah yang sudah 

dicetak yang akan ditandatangani oleh Dekan Fak/Direktur PPs dan memasukkannya 

kedalam map sesuai dengan Fakultas & PPs. Membuat rsurat pengantar dari fakultas ke 

Rektor, mengambil ijazah yang telah ditandatangani oleh Rektor, menyerahkan ijazah 

yang telah selesai ke mahasiswa dan mengarsipkan nya, melaksanakan tugas sesuai 

perintah atasan. 

6. Staf. Adm. Akademik III/b mempunyai tugas menerima dan memeriksa berkas 

pengajuan ijazah mahasiswa S1 dan S2, membukukan kebuku induk ijazah yang akan 

ditanda tangani oleh Dekan/Direktur PPs sebelumnya surat permohonannya ditanda 

tangani oleh Kabag Akd & Kemahasiswaan, mengantarkan ijazah ke fakultas dan PPs 

untuk ditanda tangani oleh Dekan/Direktur, mengantarkan ijazah ke Wakil Rektor I 

untuk di faraf dan ditanda tangani oleh Rektor, melaksanakan tugas sesuai perintah 

atasan. 



 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3. 1 Abdul Aziz S (14312268) 

3.1.1 Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung Penulis ditempatkan dibidang kerja Bagian Akademik Data dan 

Informasi. Di bagian Akademik Data dan Informasi terdapat beberapa fungsi operasional 

dimana diantaranya sebagai : 

1. Pusat pelayanan informasi akademik 

2. Penginputan data calon wisudawan 

3. Pengoreksian data calon wisudawan 

4. Pendaftaran wisuda 

5. Pengarsipan data  

6. Pengoreksian ijazah sebelum dicetak 

7. Pusat data mahasiswa UINRIL 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, penulis telah melakukan beberapa pekerjaan, sebagai berikut :  

1. Menginput data calon wisudawan mahasiswa UINRIL 

a. Sebelum pelaksanaan wisuda, mahasiswa wajib mendaftarkan diri sebagai 

calon wisudawan UINRIL terlebih dahulu. 

b. Menyiapkan segala berkas persyaratan  

c. Setelah mahasiswa mengumpulkan berkas dan melengkapi segala persyaratan 

sebagai calon wisudawan lalu, di berikan kepada bagian penginputan data 

calon wisudawan 

d. Selanjutnya data mahasiswa teresebut disimpan didalam database. 

2. Pengoreksian ulang data calon wisudawan 

a. Sebagai Koordinator calon wisudawan bagian data dan informasi yang 

mengawasi berkas calon wisudawan 

b. Berkas tersebut dikoreksi kembali sebelum masuk ketahap pencetakan 

menjadi Ijazah 
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c. Setelah dikoreksi lalu masuk ke proses pencetakan Ijazah yang dilakukan oleh 

bagian kepegawaian 

d. Hasil Ijazah yang telah selesai dicetak akan dikembalikan ke bagian data dan 

informasi kemudian di  fotocopy untuk dijadikan arsip di bagian data dan 

informasi dan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan 

e. Lalu akan dikoreksi kembali atau di validasi Ijazah tersebut dan apabila 

terdapat kesalahan maka akan dikembalikan ke bagian kepegawaian untuk 

dicetak ulang. 

3. Membuat surat undangan rapat wisuda 

a. Sebelum mengadakan pelaksanaa wisuda maka akan dilaksanakan rapat 

terlebih dahulu  

b. Rapat yang akan dilaksanakan diberitahukan melalui surat undangan rapat  

c. Jika surat undangan rapat wisuda telah selesai maka akan segera di berikan 

kepada para staff UINRIL yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh 

kasubag kepegawaian  

d. Selanjutnya surat undangan tersebut akan segera disebar ke fakultas-fakultas 

e. Kemudian surat tersebut akan diparaf oleh kepala sub bagian kepegawaian 

fakultas sebagai bukti bahwa surat telah sampai 

4. Mengarsipkan berkas data  

a. Berkas  yang masuk ke kebagian data dan informasi ditandai dengan kop 

surat.  

b. Masing – masing berkas akan diarsipkan berdasarkan tanggal dan disimpan 

berdasarkan berkas masing – masing. 

c. Menyusun buku-buku pedoman serta buku pelajaran dengan berurutan di 

tempat yang telah disediakan.  

 

3.1.3 Kendala yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan penulis menghadapi beberapa 

kendala pada Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. Adapun kendala yang 

dihadapi adalah : 

1. Pengarsipan menggunakan sistem manual 

2. Printer tidak bekerja dengan baik 

3. Tidak adanya sharing printer 
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Penulis selalu memperbaiki printer yang tersangkut dan mengeluarkan asap ketika 

sedang mengeprint, karena printer yang digunakan sudah terlalu lama dan tua. 

Dan printer yang ada diruangan tidak berwarna, maka penulis harus pergi 

keruangan lain untuk mencetak berkas tersebut. Tidak hanya itu saja, printer yang 

ada diruangan sangat terbatas dan permasalahannya hampir sama dengan printer 

penulis dan itu bisa menghambat pekerjaan, Sehingga perlu dilakukan sharing 

printer untuk mempermudah pegawai menggunakan printer di ruangan. 

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Dari kendala yang dihadapi di atas penulis mengusulkan : 

1. Pengarsipan masih manual 

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2014) Thilmanya menyatakan kehadiran 

teknologi dalam kegiatan perkantoran, memungkinkan dilakukannya pengelolaan 

arsip melalui media elektronik. Dengan melakukan media ini diharapkan 

pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan lebih baik. 

Dalam Sugiarto dan Wahyono (2014) Rolt sendiri mengungkapkan bahwa EDM 

(Elektronik Document Management) adalah pengelolahan berbagai jenis dokumen 

dalam organisasi yang menggunakan program komputer dan penyimpanan. 

Sebuah sistem EDM memungkinkan suatu organisasi dan pengguna untuk 

membuat dokumen, memindai hardcopy dalam bentuk elektronik dari 

menyimpan, mencetak, proses dan juga mengelola dokumen. 

 

Berikut ini merupakan beberapa keuntungan pengelolaan arsip elektronik : 

1.  Proses penemuan dan penyajian informasi dapat dilakukan dengan cepat dan 

lengkap. Cepat berarti semua yang diperlukan dapat terlayani dan tidak ada yang 

terlewatkan. 

2. Pendistribusian atau akses infomasi dapat dilakukan dengan cepat, dalam waktu 

yang sama dapat digunakan oleh banyak pihak. 

3. Penyimpanan informasi dapat dilakukan secara terpusat sehingga tidak terjadi 

duplikasi dokumen. 

4. Memiliki tingkat keamanan yang tinggi. 

5. Dapat menghemat kertas, tepat penyimpanan dan ruangan karena arsip disimpan 

dalam bentuk digital. 
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Uraian beberapa teori-teori yang ada diatas penulis mengusulkan untuk dibuat 

Sistem Manajemen Pengarsipan yang telah berbentuk elektronik. Elektronik 

dokumen merupakan sistem aplikasi pengelolaan dokumen hardcopy menjadi 

softcopy. 

Penerapan Sistem manajemen Pengarsipan surat Elektronik ini diharapkan 

dapat : 

1. Terciptanya pengelolaan dokumen yang lebih baik dan rapih. 

2. Adanya penyimpanan salinan fisik dokumen ke dalam media elektronik. 

3. Sebagai sarana untuk mempercepat proses pencarian dokumen yang dilakukan 

secara elektronik. 

4. Menjaga keamanan dari informasi yang terkandung dalam dokumen dari bahaya 

yang tidak diinginkan seperti kebakaran, banjir, kehilangan dokumen dan lain 

sebagainya. 

5. Dokumen fisik akan terjaga tidak mudah rusak atau hilang. 

6. Sistem selanjutnya dapat dikembangkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan 

dokumen dengan akses melalui internet serta dapat menjadi manajemen 

peminjaman arsip. 

 

Sistem Manajemen Pengarsipan surat Elektronik ini memudahkan dalam 

pencarian dan penyimpanan arsip. Selain itu dapat menghemat tempat 

penyimpanan, dalam pencarian arsip akan jauh lebih cepat sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. 

Berikut alur dalam pembuatan Sistem Pengarsipan Elektronik : 

1. Dokumen di scan satu per satu sesuai dengan scanner yang digunakan.  

2. Pemberian identitas arsip misalnya tanggal, perihal dan keterangan. 

3. Proses selanjutnya adalah memasukan arsip tersebut ke dalam software 

pengarsipan elektronik yang sesuai dengan aturan folder maupun sub foldernya. 

4. Untuk melakukan pencarian arsip dari tempat yang berbeda, software pengarsipan 

elektronik tersebut dapat dihubungkan dengan Sharing folder. 

 

2. Printer tidak bekerja dengan baik 

Untuk melepaskan kertas yang tersumbat didalam printer, penulis menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Matikan power printer 
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2. Lepaskan kabel power printer dari konektor (stop kontak) listrik. 

3. Keluarkan kertas dari penampan. 

4. Buka pintu printer 

5. Lepaskan pintu printer dengan menarik pegangan kedua sisinya kemudian 

angkat keatas  

6. Buka pemisah kertas 

7. Pegang kertas yang tersumbat itu dikedua sisinya dan tarik keluar pelan-pelan. 

8. Setelah kertas berhasil dikeluarkan, tutup kembali pemisah kertas. 

9. Pasang kembali pintu printer. 

10. Tutup pintu printer. 

11. Masukkan kertas ke penampan dan dicoba untuk mencetak kembali. 

 

3. Tidak Adanya Sharing Printer. 

Cara mengatasi kendala sharing printer adalah sebagai berikut: 

1. Pertama, klik Star lalu pilih Device and Printers sehingga akan ditampilkan 

jendela printers and faxes yang menampilkan jenis printer yang telah 

terinstall. 

2. Apabila pada jendela printers and faxes tidak terinstall, lakukan installasi 

printer yang anda gunakan.Tampilkan jendela printer and faxes dengan printer 

yang terinstal. 
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Gambar 3.1. Tampilan printers and fax 

3. Klik kanan pada printer yang terpasang dan pilih sharing. 

 

Gambar 3.2. Tampilan printers and fax 

4. Pada kotak dialog printer properties pilih sharing this printer, ganti nama 

sharing sesuai dengan keinginan anda. 

 

Gambar 3.3. Tampilan printer properties 

Setelah proses sharing selesai , maka printer tersebut telah di sharing, dan printer 

sudah dapat diakses oleh pengguna dari komputer lain. 
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3. 2 Nur Ahmad Shidiq (14312166) 

3.2.1    Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung Penulis ditempatkan dibidang kerja Bagian Data dan Informasi. Di bagian 

Data dan Informasi terdapat beberapa fungsi operasional dimana diantaranya sebagai : 

1. Pusat pelayanan informasi akademik 

2. Pengaktifan status mahasiswa 

3. Pembuatan kartu tanda mahasiswa 

4. Penyelenggara dan pengawasan ujian masuk universitas 

5. Penyeleksi dan pengamatan data mahasiswa pengajuan beasiswa 

6. Pusat data mahasiswa UINRIL 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas mengaudit, menyimpan, memproses 

serta menjadi pusat informasi bagi mahasiswa yang membutuhkan informasi akademis . 

Berikut adalah uraian tugas di Bagian Data dan Informasi Akademik Pusat : 

1. Merekap Data mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

Menurut Mintogoro dan Sedarmayanti (1992 : 14) Rekapitulas adalah suatu kegiatan 

meringkas data sehingga menjadi lebih berguna bentuk, susunan, sifat atau isinya, dan 

mengikuti rangkaian langkah, rumus, atau pola tertentu. 

Beberapa kegiatan yang di lakukan dalam rekap data mahasiswa diantaranya:   

a. Sebagai pusat informasi bagian Data dan Informasi wajib memiliki data setiap 

mahasiswa baru UINRIL. 

b. Mahasiswa baru di wajibkan untuk menyerahkan data diri untuk kemudian di 

inputkan dan di serahkan ke bagian kemahasiswaan. 

c. Data diri ini di gunakan sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah 

melakukan registrasi akademik 

d. Selanjutnya data mahasiswa teresebut di berikan ke bagian Akademik Fakultas 

untuk selanjutnya pemberian kelas dan mata kuliah. 

2. Rekap SPAN UMPTKIN (Seleksi Penerimaan Mahasiswa). 

a. Sebagai Koordinator pelaksanaan Ujian Nasional UINRIL bagian data dan 

informasi merekap data Mahasiwa SPAN (Seleksi Penerimaan Mahasiswa). 

b. SPAN-PTKIN merupakan kepanjangan dari Seleksi Prestasi Akademik Nasional – 

Perguruan Tinggi Keislaman Negeri. 
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c. Selanjutnya membuat laporan penerimaan mahasiswa jalur SPAM dan di 

berikan kepada Kasubag Akademik untuk di presentasikan dalam rekap 

peningkatan penerimaan jalur SPAM 

d. Mengumumkan kepada calon mahasiswa Jalur SPAM telah di   terima di 

kampus UINRIL beserta UKT yg telah di tentukan. 

3. Penginputan NPM untuk mahasiswa baru 

NPM adalah singkatan dari kata Nomor Pokok Mahasiswa adalah suatu hal 

penting dan wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa ini untuk identitas mahasiswa, 

jurusan, dan kode angkatan.  

a.  Mahasiswa yang diterima akan di berikan NPM sesuai minat jurusan yang di 

ambil 

b.  Setelah data mahasiswa di pilah sesuai jurusan masing- masing, selanjutnya 

mengganti nomor induk peserta ke NPM untuk menjadi ID dan Password 

ketika melakukan registrasi data diri di aplikasiradenintan.co.id 

c.  Jika formulir sudah diisi dengan lengkap dan benar maka mahasiswa tersebut 

selanjutnya akan diberikan kelas oleh pihak akademik fakultas. 

4. Mencetak Kartu Tanda Mahasiswa 

a. KTM atau kartu tanda mahasiswa adalah sebuah data diri yang difungsikan 

sebagai tanda pengenal dan bukti bahwa mahasiswa tersebut adalah benar 

mahasiswa UINRIL. 

b. Dalam KTM sendiri terdapat data diri meliputi, Nama, NPM, Jurusan, dan 

Alamat. 

c. Data diri mahasiswa dibuat menggunakan Sistem Mailings untuk 

mempermudah saat pencetakan bersekala besar 

d. Printer yang di gunakan sendiri bertipe FARGO DHP 5000 dengan 

kemampuan mencetak dalam satu pengisian Rebbon adalah 1500 kartu. 

e. Jika data telah sesuai maka kartu dapat di cetak dengan mengatur posisi, lebar, 

dan font yang telah di tentukan. 

5. Seleksi penerimaan bidik misi mahasiswa UIINRIL 

a. Berkas yang telah di serahkan ke pihak Akademik Pusat, selanjutnya akan 

dinilai berkas sesuai kriteria bidik misi. 

b. Penilaian nya sendiri memiliki kriteria seperti, biaya penggunaan listrik, 

pekerjaan orang tua, kriteria rumah, gaji penghasilan orang tua, dan lain – lain. 
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c. Setalah selesai melakukan penilaian, berkas yang lolos kemudian melakukan 

survei lokasi mahasiswa yg lolos bidik misi, dan berkas dikirim kan ke bagian 

Kementrian Agama dan Pendis di Jakarta. 

3.2.3 Kendala yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan penulis menghadapi beberapa 

kendala pada bagian Akademik Pusat Kampus UINRIL. Adapun kendala yang 

dihadapi adalah : 

a. Proses penginputan NPM yang membutuhkan waktu lama. 

Penginputan NPM untuk mahasiswa baru dilakukan dengan pemberian satu 

persatu mahasiswa, dari sini didapat estimasi waktu yang di gunakan untuk 

pemberian NPM mahasiswa membutuhkan waktu yang cukup lama. 

b. Error Printer KTM  

Kurangnya pengetahuan tentang Print KTM ini membuat sering terjadi nya 

error pada printer, hingga jadwal pembuatan KTM ditunda beberapa minggu. 

Eror Printer KTM, in terjadi saat pengerjaan massal dilakukan. Sebelum nya 

printer dapat digunakan namun saat pengerjaan massal printer mengalami 

kendala, jenis printer sendiri adalah FARGO HDP 5000 memiliki spesifikasi 

yang bagus dengan menghasilkan maksimal 1500 print card. 

 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Dari kendala yang dihadapi diatas penulis mengusulkan : 

1. Dalam penginputan NPM yang dilakukan oleh pihak Akademik Pusat masih 

tergolong manual, atau penginputan dilakukan satu per satu untuk mahasiswa 

baru, hal ini lah yg membuat pengerjaan membutuhkan waktu yang cukup lama, 

oleh sebab itu penulis melakukan pengerjaan penginputan NPM dengan beberapa 

cara seperti menggunakan double sheet pada browser untuk meminimalis waktu 

pengerjaan. Dalam penginputan NPM sendiri terdapat beberapa masalah yg 

mungkin dapat di lakukan pembaharuan metode pemberian NPM untuk 

mempermudah dan mempercepat pengaktifan NPM mahasiswa baru.  

Berikut ini merupakan beberapa saran dalam pemberian NPM : 

a. NPM di berikan kepada calon mahasiswa di awal pendaftaran     sebagai 

nomor peserta ujian. 
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b. Pemberian Nomor Ujian yang di harapkan dapat langsung digunankan 

sebagai NPM mahasiswa dengan menyamakan kode jurusan.   

c. Pengaktifan sendiri dapat dilakukan oleh mahasiswa tersebut dengan 

sebelumnya merubah kode jurusan oleh pihak Akademik. 

d. Pengaktifan dapat dilakukan pada pengisian data diri pada 

aplikasiradenitan.ac.id, dengan mencocokan nomor peserta ujian dengan 

NPM yang telah diperbaharui, kemudian divalidasi oleh pihak Akademik 

e. Sedikitnya masalah eror pada NPM yg sama pada saat pengaktifan. 

f. Dan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan NPM,untuk calon 

mahasiswa yang tidak lolos dapat dengan langsung di hapus atau di 

nonaktifkan. 

2. Dari kendala yang dihadapi kami menemukan masalah pada Ribbon dan 

penggerak kartu, untuk mengatasai kendala tersebut kami melakukan berbaikan 

meliputi : 

a. Melepas bagian cover belakang dan mengecek ada tidak nya kerusakan 

mesin. 

 

Gambar 3.4. Pelepasan Cover Belakang Printer 

b. Ditemukannya penggerak kartu lepas dan mengakibatkan Ribbon/tinta 

tidak dapat dilepas dan penggerak kartu tidak berjalan. 
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Gambar 3.5. Pemasangan Klip Penggerak 

c. Setelah pemasangan kembali print dapat bekerja dan Ribbon dapat dilepas, 

 

Gambar 3.6. Pelepasan Tinta Ribbon 

d. Selanjutnya untuk masalah selanjutnya yaitu, error 97 : chek Ribbon. 

e. Diakibatkan rusaknya penggerak kartu, Ribbon mengalami panas berlebih 

hingga Ribbon tidak dapat menemukan panel selanjutanya. 

f. Dengan demikian memungkinkan untuk mengganti Ribbon dengan Ribbon 

yang baru. Dan printer dapat digunakan kembali. 
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3.2  Iputu Yoga Aditiya (14312144) 

3.2.1 Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung Penulis ditempatkan dibidang kerja Bagian Kemahasiswaan, Data 

mahasiswa baru dan lama. Di bagian Kemahasiswaan terdapat beberapa tugas diantara : 

1. Pusat pelayanan Informasi akademik 

2. Pengumpulan data dan mengurus mahasiswa baru(membagikan almamater dan tes   

urine mahasiswa baru 

3. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi 

4. Mengurus mahasiswa yang berasal dari luar negeri (data) 

5. Membagikan almamater dan tes urine mahasiswa baru 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Bagian Kemahasiswaan bertugas sebagai mengurus data mahasiswa baru dan data 

mahasiswa lama yang berprestasi, ikut membantu dalam pelaksaan tes urine mahasiswa 

baru,membagikan almamater ke setiap fakultas untuk mahasiswa baru 

Berikut adalah uraian tugas di Bagian Kemahasiswaan Akademik Pusat : 

1. Merekap Data mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

Menurut Mintogoro dan Sedarmayanti (1992:14) Rekapitulas adalah suatu kegiatan 

meringkas data sehingga menjadi lebih berguna bentuk, susunan, sifat atau isinya, 

dan mengikuti rangkaian langkah, rumus, atau pola tertentu. 

Beberapa kegiatan yang di lakukan dalam rekap data mahasiswa diantaranya:   

a. Sebagai pusat informasi bagian Data dan Informasi wajib memiliki data 

setiap mahasiswa baru UINRIL. 

b. Mahasiswa baru di wajibkan untuk menyerahkan data diri untuk kemudian 

di inputkan ke dalam database kemahasiswaan. 

c. Data diri ini di gunakan sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah 

melakukan registrasi akademik 

2. Tes Urine 

a. UINRIL melakukan tes urine untuk mahasiswa baru supaya universitas bebas 

akan ada nya narkoba. 

b. Tes Urine di lakukan sesuai dengan prosedur dan di bantu oleh pihak BNNP 

(Badan Narkotika Nasional Provinsi) Lampung 
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3. Menginputkan data mahasiswa yang berprestasi 

a. UINRIL menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi di bidang 

akademik,non akademik dan olahraga 

b. Mahasiswa bisa juga mendapatkan beasiswa dengan cara bisa menghafal surat” 

suci 

c. Dalam bidang olahraga,mahasiswa yang ikut serta dalam lomba nasional di 

wajibkan mengumpulkan data” dan sertifikat yang di dapat ke ruang 

Kemahasiswaan Akademik dan ruang fakultas masing” supaya dapat didata. 

 

4. Membagikan Almamater dan atribut untuk mengikuti kuliah Ta’aruf(Kuliah  Umum) 

a. Mahasiswa baru yang sudah melakukan tes urine akan mendapatkan Jas 

Almamater dan atribut untuk mengikuti Kuliah Ta’aruf 

b. Kuliah Ta’aruf diwajibkan dan dibagi jadwalnya sesuai fakultas masing-

masing. 

5. UINRIL Menerima Pertukaran Mahasiswa dalam Negeri dan Luar Negeri 

a. Mahasiswa yang mendapatkan pertukaran biasa nya mahasiswa yang 

berprestasi 

b. Negara-negara yang melakukan pertukaran Mahasiswa adalah 

Malaysia,Thailand, 

3.2.3 Kendala yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan penulis menghadapi beberapa kendala 

pada bagian Kemahasiswaan Akademik Pusat Kampus UINRIL. Adapun kendala yang 

dihadapi adalah : 

a. Proses penginputan data mahasiswa dan penghitungan serta memisahkan jenis        

kelamin yang membutuhkan waktu lama. 

b. Penginputan data mahasiswa baru dilakukan dengan menginputkan satu 

persatu mahasiswa, dari sini didapat estimasi waktu yang di gunakan untuk 

pemberian data, jenis kelamin, tempat tinggal mahasiswa membutuhkan waktu 

yang cukup lama. Masih banyak mahasiswa baru yang kurang tau tentang 

informasi resmi web site. Karena banyak mahasiswa yang berasal dari luar 

Bandar Lampung dan tidak terlalu menguasai teknologi atau alamat web site . 
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3.2.4  Cara Mengatasi Kendala 

Dari kendala yang dihadapi diatas penulis mengusulkan : 

1. Karena penginputan data mahasiswa baru masih menggunakan microsoft excel dan 

penginputan di lakukan manual,mahasiswa berjenis kelamin pria akan di singkat L 

dan yang wanita akan di singkat P. Di kolom rumus saya menuliskan 

=COUNTIF(C2:C18;”L) 

 

                         Gambar 3.7. Perumusan Pembagian Jenis Kelamin 

2. Karena banyak mahasiswa baru yang berasal dari daerah di luar Bandar Lampung, 

biasanya para staf karyawan kemahasiswaan akademik mencetak pengumuman dan 

menempelnya di kaca gedung akademik. 
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3.2.5   Foto-foto selama praktik kerja lapangan 

1.Ruang kantor selama kegiatan pkl 

 

 

Gambar 3.8.Ruangan iputu yoga aditiya 

2. Berkas sertifikat Mahasiswa lulus 

 

Gambar 3.9 Contoh berkas sertifikat 

 

3. Kegiatan Workshop 

 

Gambar3.10.Menjadi moderator dan mengikuti workshop 
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4. Test Urine Mahasiswa UINRIL 

 

 

Gambar 3.11.Tes Urine untuk mahasiswa baru UINRIL 

5. Test Urine Mahasiswa UINRIL 

 

Gambar 3.12.Tes Urine untuk mahasiswa baru UINRIL 
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6. Test Urine Mahasiswa UINRIL 

 

 

 

Gambar 3.13.Tes Urine untuk mahasiswa baru UINRIL 

7. Test Urine Mahasiswa UINRIL 

 

 

Gambar 3.14.Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Wisuda UINRIL 
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8. Test Urine Mahasiswa UINRIL 

 

Gambar 3.15.Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Wisuda UINRIL 

 

 

 

 

- Contoh Berkas Mahasiswa dari luar Indonesia yang kuliah di UINRIL 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan pada Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis dapatkan. Dengan 

demikian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang penulis dapatkan dari Praktik 

Kerja Lapangan : 

1. Selama melakukan PKL kendala yang ditemui disetiap bidang bermacam– macam, 

seperti: 

a. Pada Bidang Pengarsipan yaitu masih secara manual dan diperlukan EDM       

(Elektronik Document Management) dimana berbagai jenis dokumen dalam 

organisasi yang menggunakan program komputer dan penyimpanan. 

b. Pada bidang Kepegawaian yaitu printer yang tidak bekerja dengan baik 

karena printer yang digunakan sudah lama dan tua. 

c. Pada bidang Kepegawaian yaitu Sharing data dan dalam pengarsipan 

surat/data belum terkomputerisasi sehingga membutuhkan waktu yang lama 

dalam pencarian surat/data. Kendala ini terjadi dikarenakan belum adanya 

sistem aplikasi maupun pemanfaatan jaringan pada Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung sehingga pekerjaan pegawai menjadi terhambat. 

2. Terjalinnya hubungan baik antara Penulis dan Instansi. 

3. Memperbanyak relasi dan menjalin hubungan baik antara Instansi dan Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

4.2 Saran 

Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 2 bulan pada 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, saran yang dapat disampaikan oleh 

penulis sebagai berikut : 

1. Universitas Teknokrat Indonesia lebih memaksimalkan dalam memberikan 

pembekalan untuk meningkatkan materi kepada mahasiswa. 

2. Penulis mengusulkan sebuah solusi di tiap–tiap bidang yang dapat menangani 

permasalahan yang ada serta saran untuk dibuatkan Sistem pengarsipan secara 

elektronik. 
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3. Penulis juga menyarankan agar Universitas Teknokrat Indonesia dapat meningkatkan 

serta menambahkan kurikulum mata kuliah Agama selama mahasiswa menempuh 

pembelajaran perkuliahan, tidak hanya di awal semester tetapi hingga seterusnya. 
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