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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap
beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang sudah diperoleh
selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi selama beberapa bulan.
Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala
atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di
perusahaan Dinas Sosial selama 2 bulan yaitu pada bulan Juli sampai September 2016.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagian keuangan Dinas Sosial.
Pelaksanaan kerja pada bagian Keuangan yang dilakukan secara rutin diantaranya
membantu membuat laporan keuangan, membuat SPJ untuk membantu pencairan
kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
Prosedur penanganan dalam memproses berkas SPJ dari PPTK perlu ditingkatkan
lagi ketelitian dalam melengkapi berkas, agar karyawan bagian keuangan dapat lebih
mudah dan lebih cepat dalam memproses berkas SPJ. Seharusnya pihak PPTK memeriksa
kembali berkas sehingga bagian keuangan bisa langsung dapat dengan cepat membuat
SPJ.

Kata Kuci : PKL, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, SPJ, PPTK.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung merupakan instansi pemerintah Kota

Bandar Lampung yang membidangi masalah pemberdayaan sosial, pelayanan dan
rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial dan kesejahteraan sosial yang
beralamat di Jl. Panglima Polim No.1, Gedong Air, Tanjung Karang Barat, Kota
Bandar Lampung, Lampung.
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah salah satu sektor pemerintahan
yang penting dalam lembaga pemerintah di Kota Bandar Lampung. Tugas dan
kewajiban Dinas Sosial Kota mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang ada
di daerah itu sendiri.
Penulis berkerja di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada bagian
keuangan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, yang dimana telah bekerja dari
tahun 2013. Tugas dan kewajiban salah satu pekerja di bagian keuangan adalah
mendata, membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) Kegiatan dan membuat
laporan yang dilakukan disetiap bulan dan tahunan. Tugas yang dikerjakan setiap
harinya dibantu dengan peralatan komputer untuk mempermudah dalam
pengerjaannya.
Tujuan penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Dinas Sosial Kota
Bandar Lampung dikarenakan penulis bekerja di Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung. Sebagai salah satu instansi pemerintahan yang berperan aktif dalam
kehidupan sosial di Bandar Lampung, penulis berpendapat bahwa melakukan
praktik kerja lapangan di instansi pemerintahan akan mendapatkan pengalaman
dan wawasan yang lebih luas seputar dunia pemerintahan, keuangan, dan
manajemen sosial masyarakat. Selain itu dunia instansi saat ini sudah banyak
memakai penerapan dari teknologi informasi. Pentingnya praktik kerja lapangan
bagi mahasiswa adalah sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman dan
keterampilan untuk memahami dunia pekerjaan yang ada pada saat ini, selain itu
dengan adanya praktik kerja lapangan dapat memberikan mahasiswa bentuk
pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi di dunia kerja.
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1.2

Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan
Adapun maksud diadakannya praktik kerja lapangan adalah :
1. Mengetahui lebih jauh tentang proses kerja di instansi pemerintah.
2. Mengetahui lebih jauh tentang penerapan IT pada instansi pemerintah.

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Adapun tujuan diadakannya praktik kerja lapangan adalah :
1. Mengimplementasi ilmu yang selama ini diperoleh saat kuliah.
2. Memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan teori
yang diperoleh di bangku kuliah.
3. Mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan dunia kerja setelah
menyelesaikan studi kuliah.
4. Mendapatkan pengalaman dari dunia kerja nyata.

1.3

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

1.3.1 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Mahasiswa
Kegunaan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa adalah sebagai berikut :
1. Mahasiswa mendapatkan pengalaman seputar dunia kerja nyata.
2. Mendapatkan gambaran situasi dan kondisi dunia kerja.

1.3.2 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Universitas Teknokrat
Indonesia
Kegunaan praktik kerja lapangan bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Teknokrat Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Memperkenalkan mahasiswa calon lulusan yang handal dan terampil
kepada dunia kerja.
2. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan instansi yang
dijadikan tempat praktik kerja lapangan.
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1.3.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Instansi Tempat Praktik
Kerja Lapangan
Kegunaan praktik kerja lapangan bagi instansi adalah sebagai berikut :
1. Sebagai salah satu penghubung antara pihak instansi dengan Fakultas
Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia.
2. Membantu dan mendampingi satuan kerja tempat penulis ditempatkan
saat praktik kerja lapangan dalam menyelesaikan gannguan seputar IT.

1.4

Tempat Praktik Kerja Lapangan
Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) dilaksanakan di instansi Dinas Sosial Kota

Bandar Lampung, yang beralamat di Jl. Panglima Polim No.1, Gedong Air,
Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Penulis melaksanakan
praktik kerja lapangan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung karena instansi ini
tempat dimana penulis bekerja.

1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Pelaksanaan praktik kerja lapangan pada Dinas Sosial Kota Bandar

Lampung dilaksanakan selama 40 hari kerja, mulai dari tanggal 25 Juli sampai
dengan tanggal 16 September 2016. Jam kerja yang diterapkan pada Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung Lampung hari senin sampai dengan hari kamis mulai dari
pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 15.30 wib dan hari jumat mulai dari pukul
08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1 Sejarah Perusahaan
2.1.1 Sejarah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung,
telah berubah bentuk dan fungsinya. Untuk operasional

pelaksanaan Perda

tersebut, diatur rincian tugas masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan
Dinas Sosial Kota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung berdasarkan
Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 19 tahun
1998 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Daerah Tingkat II
Bandar Lampung Nomor 24 tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
Dengan adanya Otonomi Daerah sejak tahun 1999 berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian
diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung kemudian
mengalami perubahan, yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung
Nomor 30 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung.

2.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
VISI :
Mewujudkan kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua menuju keadilan sosial
masyarakat
MISI :
I.

Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan
sosial.

II.

Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dan
potensi sumber kesejahteraan sosial.

III.

Meningkatkan partisipasi usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
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IV.

Meningkatkan pengarustamaan gender, kualitas hidup perempuan
seta kesejahteraan dan perlindungan anak.

2.1.3 Logo Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Gambar 2.1 Logo Instansi
Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
2.2 Struktur Organisasi
Organisasi merupakan sekumpulan orang yang terkait dalam suatu wadah
untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati. Dalam suatu organisasi
terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota atau bagian di
dalamnya. Di samping itu, organisasi juga memiliki fungsi sebagai manajemen,
maka kerja sama dalam suatu organisasi sangat diperlukan untuk mewujudkan
suatu organisasi yang bersifat solidaritas. Sebagai pembeda fungsi dan tanggung
jawab dari orang-orang yang ada didalamnya, maka dibentuklah suatu tingkatan
atau jabatan tersebut, dibentuklah struktur organisasi.
Berikut ini adalah struktur organisasi yang diterapkan pada Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung :
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Instansi
Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

2.2.1 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi
1. Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin, merencanakan,
mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagaian urusan Pemerintahan daerah
dibidang Sosial meliputi Pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial,
bantuan dan jaminan sosial serta

kesejahteraan sosial sesuai berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan
Kepala dinas mempunyai fungsi :
a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan sosial, pelayanan
dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan
sosial.
b. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya.
c. Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
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d. Pembinaan koordinasi dan pengendalian di bidang Pemberdayaan sosial,
pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta
kesejahteraan sosial.
e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan.

2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian,
keuangan, perencanaan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga,
perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit
di Lingkungan Disnakertrans.
Sekretariat mempunyai Fungsi :
a. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauwan, pengendalian, dan
koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.
b. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dinas,
perlengkapan, tatalaksana, dan peraturan perundang-undangan.
c. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat.
d. Penyelenggaraan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
e. Penyelenggaraan tugas-tugas yang diberikan atasan.
Sekretariat dipimpin oleh Sekertaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Sub Bagian Keuangan, dan
c. Sub Bagian Perencanaan.
Masing-masing Sub Bagian pada Sekertaris dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan betanggung jawab kepada Sekertaris.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan pelayanan surat
menyurat dan administrasi perlengkapan, tata naskah dan kearsipan, serta urusan
rumah tangga, keprotokolan, dan hubungan masyarakat, menyiapkan bahan
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pembinaan dan penyusunan rencanan kebutuhan, pengembangan, mutasi dan
promosi pegawai, organisasi dan tatlaksana, serta mengelola tata usaha
kepegawaian.

4. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakn bahan penyusunan
rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan
anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.

5. Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menghimpun, mengolah data,
penyusunan rencana dan program kegiatan, monitoring, laporan dan evaluasi serta
informasi dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

6. Bidang Pemberdayaan Sosial
Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya betanggung jawab kepada Kepala Dinas.Bidang
Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas
dibidang Pemberdayaan Sosial meliputi: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran
Kelembagaan sosial Pendayagunaan sumber Dana serta Kepahlawanan,
Keperintisan dan Kejuangan.
Dalam menyeleggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Pemberdayaan
Sosial dibantu oleh:
a. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan.
b. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial.
c. Seksi Kepahlawanan.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

7. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan
Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial mempunyai
tugas:
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a. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan bimbingan kesejahteraan
sosal keluarga melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
b. Menyiapkan

bahan

dalam

rangka

pelaksanaan

konsultasi

dan

perlindungan kesejahteraan keluarga (KPKK) terhadap keluarga yang
bermasalah sosial psykologi dan kekerasan keluarga serta memberikan
perlindungan terhadap keluarga / angota keluarga dari ancaman, tekanan,
tindakan kekerasan atau perlakuan salah dari pihak lain.
c. Memberdayakan Kelembagaan keluarga dengan sasaran pranata sosial,
Perkumpulan keluarga, berlatar belakang budaya, etnis, agama dan lainnya
dalam rangka meningkatkan keberpunsian kelembagaan keluarga /
masyarakat sebagai pranata sosial.
d. Memberdayakan sosial keluarga dengan sasaran keluarga pada umumnya,
keluarga rentan, masyarakat dan perorangan yang peduli terhadap
penanganan permasalahan keluarga yang diarahkan untuk meningkatkan
tanggung jawab sosial keluarga.
e. Meningkatkan peran dan kemampuan

tenaga kesejahteraan sosial

masyarakat melalui Karang Taruna, Organisasi Sosial dan Kelompokkelompok sosial tingkat lokal / Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis
Masyarakat (WKSBM) serta kerja sama lintas sektor dan Dunia Usaha.
f. Membantu proses perizinan Kelembagaan Sosial.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial
Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial mempunyai tugas ;
a. Menyiapkan bahan dalam rangka Penggalian Dana Masyarakat untuk
usaha Kesejahteraan Sosial (PMKS).
b. Menyiapkan bahan dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundangan dan
Kebijakan Pemerintah di bidang sumbangan sosial

dan penyebaran

informasi melalui media cetak dan elektronik termasuk brosur / leaplet.
c. Membantu proses perizinan penyelenggaraan undian gratis berhadiah.
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d. Membantu melaksanakan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan undian gratis berhadiah serta pengumpulan uang atau
barang dalam rangka usaha kesejahteraan sosial.
e. Menyiapkan bahan kajian efek negatif dari penyelengaraan undian gratis
berhadiah.
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Seksi Kepahlawanan
Seksi Kepahlawanan mempunyai tugas:
a. Melakukan

Identifikasi

dan

Dokumentasi

nilai

kepahlawanan,

keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.
b. Menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi Mengenalkan nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan
Pelestarian

nilai-nilai

kepahlawanan,

keperintisan,

kejuangan

dan

kesetiakawanan sosial.
d. Mengkoordinasikan pemberian bantuan kepada keluarga Pahlawan,
Perintis dan Pejuang.
e. Menyiapkan bahan dalam rangka pendayagunaan sumber dan potensi
kesejahteraan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan kejuangan.
f. Membantu Pemberdayaan Keluarga Pahlawan, Printis Kemerdekaan dan
pejuang.
g. Mengkoordinasikan

Pemliharaan

dan

Pemugaran

Taman

makam

pahlawan.
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial meliputi
Pelayanan Sosial Anak, Pelayanan Lanjut Usia, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
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penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan
rehabilitasi sosial korban narkoba.
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dibantu oleh :
a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Rehabilitasi Penyandang Cacat.
b. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial.
c. Seksi fasilitas dan Rehabilitasi Korban Narkoba.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

11. Seksi Pelayanan Sosial Anak, dan Rehabilitasi Penyandang Cacat
Seksi Pelayanan Sosial Anak, dan Rehabilitasi Penyandang Cacat
mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya Meningkatkan kelangsungan
hidup, tumbuh kembang dan perlindungan anak.
b. Menyiapkan bahan sosialisasi pencegahan dalam upaya pencegahan,
perlindungan hak anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, ekploitasi
dan perlakuan diskriminasi.
c. Menyiapkan bahan dalam upaya peningkatan kepedulian masyarakat
penanganan masalah sosial anak.
d. Menyiapkan bahan koordinasi untuk pengajuan bantuan dan pemberian
hak-hak kepada penduduk lanjut usia melalui perlindungan sosial dan
memberikan kemudahan

dalam akses fasilitas pelayanan publik dan

pelayana sosial.
e. Menyiapkan bahan pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat
melalui bimbingan sosial dan ketrampilan kerja serta bantuan Usaha
Ekonomi Produktif (UEP) secara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta
pengembangan budaya kewirausahaan.
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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12. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial
Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas:
a. Memfasilitasi peningkatan Fungsi sosial terhadap gelandangan, pengemis,
bekas narapidana, wanita tuna susila, gelandangan psykotik, dan waria.
b. Memfasilitasi Pelayanan Sosial bagi mereka yang tertular HIV/AIDS.
c. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis, bekas
narapidana, wanita tuna susila, gelandangan psykotik, dan waria.
d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penangaan upaya rehabilitasi
Tuna Sosial.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

13. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Narkoba
Seksi Fasilitas dan Rehabilitasi Korban Narkoba mempunyai tugas:
a. Memulihkan Fungsi sosial korban Narkoba melalui kegiatan bimbingan
sosial, keterampilan kerja dan bantuan ekonomi produktif.
b. Meningkatkan ketahanan dan daya tangkal

masyarakat

terhadap

penyalahguna narkoba.
c. Menyiapkan bahan pembinan terhadap fasilitasi dan rehabilitasi korban
Narkoba.
d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka fasilitasi dan rehabilitasi
korban narkoba.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

14. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dinas di bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, meliputi bantuan sosial korban
bencana alam dan bantuan sosial korban bencana sosial, bantuan korban tindak
kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial.
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Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dibantu oleh:
a. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.
b. Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan.
c. Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

15. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana

Alam dan Bencana Sosial

mempunyai tugas:
a. Mempasilitasi pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan bencana
sosial;
b. Menyiapkan data dan informasi bencana alam dan bencana sosial.
c. Menyiapkan

bahan

pembinaan

dan

koordinasi

kemitraan

dalam

dalam

rangka

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
d. Menyiapkan

bahan

pembinaan

dan

koordinasi

pengembangan kemampuan dan penguatan kemandirian korban bencana.
e. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

16. Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan
Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan mempunyai tugas:
a. Melaksanakan identifikasi, pendataan dan penyusunan perencanaan
Program.
b. Meiapkan data dan informasi dala upaya penanggulangan korban tindak
kekeraan.
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi penanggulangan korban
tindak kekeraan.
d. Memfasilitasi pemberian bantuan ketrampilan usaha dan modal usaha.
e. Menyiapkan

bahan

dalam

kemampuan psikologis.

upaya

pemulihan

dan

pengembangan
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f. Menyiapkan bahan dalam upaya pengembalian semangat pmulihan fungsi
sosial.
g. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

17. Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial
Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:
a. Melaksanakan identifikasi, pendataan dan penyusunan perencanaan
program.
b. Menyiapkan data dan informasi dalam upaya bantuan fakirmiskin dan
jaminan sosial.
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dalam rangka pemberian
bantuan fakirmiskin dan jaminan sosial.
d. Menyiapkan bahan dalam bimbingan sosial dan keterampilan kerja serta
pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi keluarga binaan
sosial.
e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan bimbingan dan rehabilitasi sosial
daerah kumuh.
f. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial
serta asuransi kesejahteraan sosial.
g. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

18. Bidang Kesejahteraan Sosial
Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang
Kesejahteraan Sosial Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di
bidang Kesejahteraan Sosial meliputi permakaman, Data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial, Keagamaan;
Bidang Kesejahteraan Sosial dibantu oleh :
a. Seksi Permakaman;
b. Seksi Data dan Informasi;
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c. Seksi Keagamaan.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

19. Seksi Permakaman.
Seksi Permakaman mempunyai tugas:
a. Meyiapkan data dan informasi terkait lokasi Permakaman.
b. Menyusun perencanaan terkait persiapan lokasi Permakaman yang
dikelola oleh pemerintah dan masyarakat.
c. Membantu menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan
pengadaan, pemliharaan, rehabilitasi dan pengawasan permakanan umum
milik pemerintah dan masyarakat.
d. Menyusun petunjuk teknis dan perizinan penggunaan permakaman umum
milik pemerintah.
e. Menyiapkan bahan untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

20. Seksi Data dan Informasi
Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas:
a. Meyiapkan data dan informasi serta Pelayanan data terkait Penyandang
Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

serta

Potensi

Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Non PSKS.
b. Mengoordinasikan Pelaksanaan Pelayanan data dan Peberian informasi
Kesejahteraan Sosial.
c. Menyiapkan bahan untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

21. Seksi Keagamaan
Seksi Keagamaan mempunyai tugas:
a. Menyusun kebijakan teknis di bidang kegiatan Kesejahteraan Keagamaan.
b. Mengumpulkan data Informasi terkait lembaga-lembaga / organisasi
keagamaan .
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c. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bantuan dibidang kegiatan
keagamaan dan lembaga-lembaga / organisasi keagamaan.
d. Melaksanakan

melaksanakan

pembinaan

dan

koordinasi

terkait

Keagamaan dengan instansi terkait.
e. Menyiapkan bahan untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan
Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan
pemerintah Kota Bandar Lampung di bidang sosial berdasarkan asas otonomi
yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1

Pelaksanaan PKL : Rendy Kurniawan, NPM 13312228

3.1.1. Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan PKL di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung,
penulis di tempatkan di bagian Keuangan. Pekerjaan yang dilakukan bagian
Keuangan adalah sebagai berikut :
1. Membantu membuat Laporan Keuangan.
2. Membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
3. Membuat Pembukan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
4. Membuat Surat-Surat Dinas.
5. Memperbaiki, memeriksa PC yang lambat atau terkena virus.
6. Membantu kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

3.1.2. Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di Dinas
Sosial Kota Bandar Lampung, penulis diminta untuk membantu membuat Surat
Pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan yang berlangsung di Dinas Sosial dan
membantu membuat laporan keuangan Dinas Sosial.
Selama pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) di Dinas Sosial Kota
Bandar Lampung, penulis ditempatkan di bagian keuangan dimana salah satu
tugas bagian keuangan adalah melengkapi data yang di berikan oleh Pejabat
Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) untuk pencairan dana kegiatan. Data yang
diberikan oleh PPTK berupa Rincian kegiatan, Kontrak kegiatan, Kwintansi
belanja dan Nota belanja, berkas-berkas tersebut diberikan kebagian keuangan
untuk dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), SPJ itu sendiri terdiri dari
beberapa berkas seperti Bukti Kas Pembayaran (BKP), Ringkasan, Rincian,
Pengantar dan Surat Perintah Membayar (SPM) lalu SPJ tersebut diberikan
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kepada Kasubag Keuangan untuk di periksa setelah di periksa SPJ tersebut
diberikan kepada kepala dinas untuk di tanda tangani.
Saat melaksanakan PKL di Bidang Keuangan penulis belajar tentang
bagaimana pencairan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pada dinas, adapun
beberapa proses yang harus dilakukan. Alur dapat dilihat pada gambar 3.1 :

Gambar 3.1 Alur Pencairan Dana Kegiatan
Tahapan Pertama yang dilakukan untuk pencairan dana kegiatan Panitia
Pelaksana Tugas Kegiatan mengajukan berkas ke kuangan Dinas Sosial, langkah
ini adalah salah satu syarat utama dalam mengjukan SPJ. Pengajuan SPJ harus
mempunyai standar khusus dalam persiapannya, dimana salah satu syarat pokok
pembuatan SPJ harus termuat berkas yaitu terdiri dari Kontrak, Kwitansi, Nota,
dan rincian kegiatan.
Surat Pertanggung Jawaban yang telat dibuat oleh bagian Keuangan dinas
sosial untuk dana kegiatan yang akan berjalan didinas sosial Kota Bandar
Lampung akan diajukan ke Badan Pengelolah keuangan Kota Madya Bandar
Lampung, Badan pengelolah keuangan Kota Madya itu sendiri adalah tempat
dimana Seluruh dinas-dinas yang akan mencairkan dana kegiatan ataupun danadana lainnya.
Berkas yang sudah dikirim ke Badan Pengelolah Keuangan Kota Madya
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Bandar Lampung berkas tersebut di verifikasi jika ada kesalahan dalam berkas
atau kekurangan pada berkas, berkas tersebut akan dipulangkan ke instansi
masing-masing. Jika berkas tidak ada kesalahan atau kurang nya berkas, berkas
akan di proses.
Setelah memenuhi semua proses verifikasi, bagiang keuangan akan
mengeluarkan surat perintah pecairan dana (SP2D) dan Bilyet Giro (BG). SP2D
dan BG akan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas yang
mengajukan SPJ. Bendahara Pengeluaran dinas yang sudah mendapatkan SP2D
dan BG bisa langsung mencairkan dana yng diajukan di Bank yang tertera di
SP2D tersebut.
Setelah Melakukan pembuatan SPJ terdapat tugas tambahan pekerjaan
yang dilakukan oleh penulis yaitu membatu membuatkan laporan keuangan
bulanan Dinas Sosial Kota Bandar lampung yang dikerjakan di komputer
menggunakan Aplikasi microsoft Excel, mengarsifkan berkas-berkas SPJ yang
sudah berjalan dan Membantu membuat surat-surat dinas Seperti Surat Perjalanan
Dinas, Surat Perintah Tugas dan Nota Dinas.
3.1.3. Kendala Yang Dihadapi
Dari pelaksanaan kerja yang diuraikan diatas, kendala yang dihadapi yaitu
terdapat keadaan yang dimana waktu persiapan pengajuan SPJ yang didapat dari
PPTK mengalami kekurangan berkas atau ketidak sesuain berkas seperti rincian
kegiatan tidak sesuai dengan kontrak yang diajukan, sehingga dapat menghambat
proses pembuatan SPJ itu sendiri.
Mengarsipkan berkas SPJ yang berupa hardcopy dengan cara manual dan
tidak terinci yang menyebabkan kesulitan ketika ingin melihat atau membuat
laporan keuangan, hal tersebut dapat berakibat pada lamanya pembuatan laporan
keuangan yang dibuat.
Ketika menggunakan komputer dinas dengan spesifikasi core i5-4670 dan
ram 4 Gb dengan aplikasi office, komputer yang penulis gunakan banyak terjadi
kendala karena komputer tersebut sangat lambat . Kemungkinan lambatnya
komputer tersebut disebabkan dengan banyaknya virus yang menjangkit di
komputer.
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3.1.4. Cara Mengatasi Kendala
Dari kendala yang sudah diuraikan diatas, seharus nya pihak PPTK
memeriksa kembali berkas yang ingin diajukan ke bagian keuangan sebelum di
dibuatkan SPJ sehingga bagian keuangan bisa langsung dapat memproses berkas
yang di berikan PPTK untuk di buatkannya SPJ dengan cepat.
Menurut Undang-undang Tentang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009, arsip
merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat
dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pengelolaan sebuah arsip sangat berpengaruh pada lancarnya sebuah komunikasi
administrasi. Kearsipan sebagai salah satu kegiatan dalam sebuah manajemen
perkantoran, merupakan hal yang paling vital dan umum. sebagai pusat pengingat
tentang kejadian atau kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung dan tempat untuk
mencari berbagai keterangan yang diperlukan bagi tindakan ataupun putusan yang
akan datang dalam instansi maka arsip harus diatur dan dipelihara dengan sebaik
mungkin (Basir, 2007).
Berdasarkan pendapat diatas maka penulis memberikan usulan yaitu
dengan memaksimalkan pemanfaatan komputer yang sudah ada yaitu dengan cara
membuatkan program yang berisi perintah untuk mengolah data pengarsipan.
Secara praktis program tersebut bertugas untuk mengolah data disimpan untuk
suatu kepentingan tertentu. Sebab selama ini pengarsipan yang ada hanya
menggunakan buku dan disimpan di lemari sehingga kurang efektif dan rawan
hilang. Dengan adanya program aplikasi proses pembuatan dan pelaporan dapat
membantu pengolahan data, dan juga dengan adanya sistem tersebut apabila
terdapat kesalahan langsung dapat di rubah sesuai dengan data yang ada, sistem
juga dapat membantu pengguna aplikasi dalam pembuatan laporan yang terdiri
dari laporan bulanan ataupun laporan tahunan tanpa memakan waktu yang lama
dikarenakan semua data tersimpan dalam basis data (database).
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Menurut Andi Kristanto (2008: 5), virus komputer merupakan program
komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar
dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain.
Menurut (Rafrastara, 2007) aktivitas serangan virus secara umum dimulai
akibat “kecerobohan” user, yaitu ketika user men-double click suatu file yang
telah terinfeksi oleh virus. File-file virus tersebut biasanya berekstensi *.bat,
*.exe, *.scr, *.vbs. File-file dengan ekstensi seperti itu adalah file program yang
dapat diakses atau dijalankan secara langsung oleh komputer (Windows) tanpa
perantara software tambahan dari Windows.
Menurut (Nazori, 2009) antivirus software adalah sebuah program
komputer

yang

digunakan

untuk

memeriksa

file-file

dengan

tujuan

mengidentifikasi dan menghapus virus komputer dan malware lainnya.
Berdasarkan pendapat diatas maka penulis menggunakan anti-Virus AVG
untuk Scanning yang baru di- instal di PC tersebut terdapat virus Biutifulgirl,
Trojan horse, maka penulis mengusulkan agar pegawai yang ada di instansi
tersebut untuk merawat PC yang ada di instansi. Apabila komputer tersebut masih
mengalami kendala yang di deskripsikan maka langkah selanjutnya adalah
repair/restore windows sesuai dengan versinya, dan apabila masih terdapat
kendala komputer sebaiknya di lakukan instalasi ulang.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.2

Kesimpulan
Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat diambil

kesimpulan dari data-data yang penulis didapat dalam melaksanakan PKL bahwa
di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Bagian Keuangan adalah instansi yang
memegang peranan dalam jasa pengelolah keuangan dan juga mempunyai
peranan yang sangat penting dalam memproses pencairan dana, dikarenakan
segala pencairan dana yang ada di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dilakukan
di bagian keuangan. Hal demikian tentunya memerlukan dukungan dan
kedisiplinan kerja yang baik dimana hal tersebut akan membantu lancarnya
proses pencairan dana dan pertanggung jawaban dalam laporannya.
4.2

Saran
Dari hasil pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran untuk bagi

mahasiswa yang akan melakukan praktik kerja lapangan (PKL) di Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung sekiranya untuk lebih memahami konsep Keuangan dan
memahami alur atau mekanisme pencairan dana, konsep pengarsipan,
penguasaan pada Microsoft Excel serta penanganan PC yang bermasalah yang
ada di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
Penulis berharap supaya hubungan antar pegawai tetap terjaga dan saling
bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, dan penulis berharap supaya para
mahasiswa mendapatkan banyak pelajaran dan memiliki motivasi untuk tujuan
dimasa depannya.
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