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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 

 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu bentuk pembelajaran yang 

memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa sebelum menghadapi dunia kerja 

yang sesungguhnya. Kegiatan PKL ini digunakan untuk menerapkan ilmu yang 

sudah didapatkan selama perkuliahan baik softkill maupun hardskill sesuai dengan 

bidangnya. Pada PKL ini penulis ditempatkan di Asosiasi Pengacara Syariah 

Indonesia (APSI) Kantor Cabang Lampung selama 2 bulan yaitu pada bulan Juli 

2016 sampai dengan bulan September 2016. 

Penempatan Praktik Kerja Lapangan pada Asosiasi Pengacara Syariah 

Indonesia (APSI) Kantor Cabang Lampung ini penulis ditempatkan dibagian 

Departemen Hubungan Antar Lembaga yang bimbing oleh Bapak Hermawan, 

S.HI.,M.H. Pada pelaksanaan kerja ini penulis melakukan kegiatan seperti 

membuat surat kuasa yang diperlukan untuk sidang perkara, namun terdapat 

kendala seperti hilangnya surat kuasa atau kesulitan mencari surat kuasa 

dikarenakan arsip tidak dilakukan dengan baik. 

Pengarsipan surat kuasa perlu ditingkatkan lagi seperti mengarsipnya 

berdasarkan tanggal dan nomor surat yang tertera, dengan begitu pada saat proses 

pencarian dapat dilakukan dengan mudah dan cepat serta kinerja kantor akan lebih 

baik lagi. 

 

Kata Kunci : PKL, Pengarsipan, Surat Kuasa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu bentuk pembelajaran yang 

memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa sebelum menghadapi dunia kerja 

yang sesungguhnya.Kegiatan PKL ini digunakan untuk menerapkan ilmu yang 

sudah didapatkan selama perkuliahan baik softkill maupun hardskill sesuai dengan 

bidangnya.Pada PKL ini penulis ditempatkan di Asosiasi Pengacara Syariah 

Indonesia (APSI) Kantor Cabang Lampung selama 2 bulan. 

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APSI Lampung di deklarasikan pada 

tanggal 28 Februari 2016, saat ini telah melakukan berbagai program kerja seperti 

menjalin kerjasama dengan berbagai instansi baik negeri maupun swasta yang 

dikomandoi oleh alumnus Fak Syariah dan Hukum UIN Radin Intan Lampung 

yakni sebagai ketua Wilayah Hermawan,S.HI.,MH.,CM.,SHEL dan Syeh 

Syarif.,S.HI.,M.HI sebagai Sekretaris Wilayah. Ketua DPW APSI Lampung. Pada 

tahun yang sama tepatnya pada bulan November 2016 DPW APSI Lampung telah 

melaksanakan amanat UU Advokat yaitu dengan mengadakan pendidikan dan 

pelatihan profesi advokat (PPPA). 

Pada tahun 2017 ini DPW APSI Lampung semakin mengembangkan dan 

menjalin kerjasama dengan berbagai instansi seperti Fakultas Syariah dan Hukum, 

media cetak dan lembaga peradilan yang ada di Lampung, serta telah menjalin 

kerjasama dengam peradilan Agama tanjungkarang  dalam pelayanan dan 

pemberian jasa bantuan hukum ( Posbakum) tahun anggaran 2017, dalam waktu 

dekat ini juga APSI Lampung juga bekerjasama dengan Pengadilan Agama 

Kalianda dalam pemberian dan pelanyanan jasa bantuan hukum ( Posbakum) 

tahun anggaran 2017. Hermawan yang juga mantan Ketua Umum Cabang HMI 

Kota Bandar Lampung itu menjelaskan bahwa delain kerjasama, APSI Lampung 

juga akan segera melaksanakan salah satu programnya yaitu pendidikan dan 

pelatihan profesi advokat angkatan ke-II yang akan dihelat bulan Mei 2017 ini. 

Pada praktik kerja ini, penulis dapat memahami secara langsung kegiatan 

umum yang ada di Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kantor Cabang 
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Lampung , serta mendapatkan pengalaman kerja dan mampu memberikan ide atau 

gagasan baru berdasarkan bidang yang dikuasai. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah: 

1. Mengetahui prosedur kegiatan yang ada di Kantor Asosiasi Pengacara 

Syariah Indonesia (APSI) Cabang Lampung. 

2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sistem 

Informasi Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK) Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah: 

1. Memperluas wawasan terhadap pekerjaan di Kantor APSI Cabang 

Lampung. 

2. Menerapkan ilmu yang telah dimiliki selama perkuliahan. 

3. Memperoleh pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

 

1.3. Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu : 

1. Mengetahui secara langsung proses kerja yang ada di Kantor APSI 

Cabang Lampung. 

2. Bertambahnya wawasan dan ilmu pengetahuan yang tidak diperoleh 

selama perkuliahan. 

3. Mengetahui arti pentingnya kerjasama dan tanggungjawab antar personil 

dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. 

 

1.4. Tempat PKL 

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Asosiasi 

Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Cabang Lampung yang berlokasikan di jalan 

Way Sekampung Gang Pusri No.47 Pahoman Bandarlampung. 
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Berikut GoogleMapdari Universitas Teknokrat Indonesia ke Kantor APSI 

Cabang Lampung : 

 Gambar 1.1  GoogleMap Jarak dari Universitas Teknokrat Indonesia – 

Kantor APSI Cabang Lampung 

 

Jarak yang ditempuh dari kampus Universitas Teknokrat Indonesia ke Kantor 

APSI Cabang Lampung sekitar 8,9 Km selama 26 menit. 

 

1.5. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan PKL 

Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai dari tanggal 25 

Juli 2016 dan berakhir sampai tanggal 17 September 2016. 

Waktu pelaksanaan PKL ditentukan dari jam kerja pegawaiyaitu : 

a. Pada hari senin – jum’at pukul 08.00 – 16.00 WIB, istirahat pukul 12.00 – 

13.00 WIB (Khusus pada hari jum’at istirahat pukul 11.30 – 13.00). 

b. Pada hari Sabtu dimulai pukul 08.00 – 16.30 WIB, istirahat pukul 12.00 – 

13.00). 

Pada Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini penulis menyusun laporan selama 2. 

bulan dari bulan Agustus 2017 – September 2017. Penulis mengumpulkan data 

melalui observasi atau pengamatan langsung ke Kantor Cabang Asosiasi 

Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Lampung. 

Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis mengikuti 

kegiatan pembekalan sebagai wadah persiapan dalam praktik kerja. Pembekalan 

terdiri dari Ms.Word, Ms.Excel, Ms.Powerpoint, Design Grafis, Network 

Computer dan Troubleshooting 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 

 

1.1. Sejarah Perusahaan 

Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) adalah organisasi yang 

merupakan wadah berhimpun bagi para advokat yang berlatar sarjana syariah dan 

sarjana hukum yang meminati praktik hukum dan syariah di Indonesia. APSI 

didirikan dan dideklarasikan di Semarang pada 8 Februari 2003 oleh para praktisi 

hukum dan syariah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

pasal 32 ayat (3) telah memberikan pengakuan kepada APSI sebagai salah satu 

dari delapan organisasi advokat lainnya yang diberikan wewenang secara 

bersama-sama untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai organisasi 

advokat. Selanjutnya pada tanggal 8 September 2005, APSI bersama dengan tujuh 

organisasi advokat lainnya mendirikan Perhimpunan Advokat Indonesia 

(PERADI). 

Saat ini di tengah kondisi organisasi advokat yang diwarnai oleh dinamika 

internal yang kurang kondusif, APSI bertekad untuk dapat menjadi organisasi 

advokat yang solid dalam persatuan serta mampu meningkatkan martabat serta 

memajukan kualitas anggotanya dalam menjalankan tugas profesinya sebagai 

penegak hukum guna menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk 

kepentingan para pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat 

dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di depan hukum. 

APSI juga menegaskan tekadnya untuk tidak sekedar sebagai organisasi 

advokat, melainkan juga sebagai organisasi yang turut dapat mengambil peran 

secara maksimal dalam memajukan perkembangan hukum dan syariah di 

Indonesia. 

Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI) adalah salah satu dari 8 

organisasi advokat yang tercantum namanya dalam Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2003 Tentang Advokat. 

APSI didirikan pada tanggal 8 Pebruari 2003. Kepengurusan DPW APSI 

terdiri dari tingkat nasional (Dewan Pengurus Pusat – DPP), provinsi (Dewan 

Pengurus Wilayah – DPW), dan kabupaten/kota (Dewan Pengurus Cabang – 

DPC). 
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DPW APSI DKI Jakarta, telah melakukan Musyawarah Wilayah (Muswil) 

pada 24 April 2010 lalu, dan telah terpilih rekan Irfan Fahmi Elkindy dan Yati 

Andriyani sebagai Ketua dan Sekretaris DPW APSI DKI Jakarta untuk periode 

2010-2014. Pada periode selanjutnya dilaksanakan Musyawarah Wilayah 

(Muswil) pada Kamis, 22 Januari 2015 dan telah terpilih saudara Ahmad Ramzy 

dan Denni Arie Mahesa sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPW APSI 

DKI Jakarta periode 2015-2019, silahkan lihat di profil personil. 

Setelah dilaksanakan pelantikan DPW APSI DKI Jakarta pada tanggal 5 Juni 

2015 di Hotel Kaisar Jakarta Selatan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan rapat 

kerja DPW APSI DKI Jakarta untuk menyusun program kerja selama periode 

kepengurusan. 

Pada tanggal 28 Februari 2016Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APSI 

Lampung di deklarasikan, saat ini telah melakukan berbagai program kerja seperti 

menjalin kerjasama dengan berbagai instansi baik negeri maupun swasta yang 

dikomandoi oleh alumnus Fak Syariah dan Hukum UIN Radin Intan Lampung 

yakni sebagai ketua Wilayah Hermawan,S.HI.,MH.,CM.,SHEL dan Syeh 

Syarif.,S.HI.,M.HI sebagai Sekretaris Wilayah. Ketua DPW APSI Lampung. Pada 

tahun yang sama tepatnya pada bulan November 2016 DPW APSI Lampung telah 

melaksanakan amanat UU Advokat yaitu dengan mengadakan pendidikan dan 

pelatihan profesi advokat (PPPA). 

 

1.2. Visi dan Misi 

1.2.1. Visi 

Adapun Visi dari APSI adalah“Memajukan perkembangan hukum 

dansyariah di Indonesia.” 

 

1.2.2. Misi 

Selain Visi, terdapat Misi dari APSI yaitu : 

1. Membina dan melahirkan ahli hukum bidang syariah. 

2. Menjadi advokat yang solid serta mampu meningkatkan martabat untuk 

memajukan anggota DPW APSI dalam menjalankan tugas profesinya, 

sebagai penegak hukum. 
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3. Menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku untuk 

kepentingan para pencari keadilan. 

4. Memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak asasi 

fundamentalnya di hadapan hukum. 

 

1.3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan susunan bagan-bagan yang berisi posisi dan 

tugas dari masing-masing bagian dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan 

tertentu. Berikut struktur organisasi pada Kantor Asosiasi Pengacara Syariah 

Indonesia (APSI) Cabang Lampung :  

 

KETUA UMUM

Hermawan, S.HI., M.H.

WAKIL KETUA

Burhanuddin, S.HI., M.HI.

SEKRETARIS

M. Kiki Saputra, S.H.

BENDAHARA

Siska Fatmawati, S.HI.

DEPARTEMEN

PENDIDIKAN & PENGKADERAN

KETUA :

Resy Saputra

Anggota :

Hendrik Kurniawan, S.HI.

dll

DEPARTEMEN LITBANG

KETUA :

Anton Heri, S.H.

Anggota :

Diska Rama Wijaya, S.HI

dll

DEPARTEMEN ADVOKASI

KETUA :

M. Indra Bangsawan, S.HI.

Anggota :

Aji Purwadi, S.HI.

dll

DEPARTEMEN 

ANTAR LEMBAGA

KETUA :

Edwinata, S.H.

Anggota:

Dian Saputra

dll

DEWAN PENGURUS WILAYAH

ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA (APSI)

LAMPUNG

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi  

Sumber : Kantor APSI Cabang Lampung (Periode 2016 – 2018) 
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1.3.1. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Personil Dalam Struktur 

Organisasi 

 

Tugas dan tanggungjawab personil merupakan tindakan yang menentukan 

seluruh perencanaan berjalan dengan baik, menerangkan sebuah tujuan yang akan 

dicapai dan memberikan gambaran kebutuhan kantor. 

 

A. Ketua Umum 

Tugas dan tanggungjawab Ketua Umum meliputi : 

a. Memimpin rapat-rapat pengurus yang diikuti oleh seluruh anggota. 

b. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan 

pihak lain dalam rapat. 

c. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kebijakan. 

d. Mengoptimalkan fungsi dan peran Wakil Ketua agar tercapainya sebuat 

tujuan. 

e. Bersama-sama sekretaris dan bendahara dalam merancang agenda 

program. 

f. Mewakili organisasi dalam menghadiri acara tertentu. 

 

B. Wakil Ketua 

Tugas dan tanggungjawab Wakil Ketua Umum meliputi : 

a. Membantu ketua umum dalam melaksanakan tugasnya. 

b. Mengawasi seluruh penyelenggara program kegiatan di seluruh bidang 

dalam pengurusan. 

c. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan hadir untuk setiap aktifitas. 

 

C. Sekretaris 

Tugas dan tanggungjawab Sekretaris meliputi : 

a. Membuat surat keputusan dan rencana kerja bersama Ketua Umum. 

b. Bertanggungjawab untuk setiap aktifitas dibidang administrasi dan tata 

kerja organisasi. 

c. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dibidang administrasi 

untuk menjadi sebuah kebijakan. 
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d. Mengawasi seluruh penyelenggara dibidang administrasi dan 

menghadiri rapat-rapat. 

e. Menjaga dan memelihara kesolidaritasan pengurus. 

 

D. Bendahara 

Tugas dan tanggungjawab Bendahara meliputi : 

a. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir terutama dalam bidang 

pengolahan keuangan. 

b. Ketua dan Sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) 

c. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dibidang pengolahan 

keuangan. 

d. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja. 

 

E. Departemen Pendidikan dan Pengkaderan 

Departemen Pendidikan dan Pengkaderan merupakan sebuah lembaga yang 

memberikan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu SDM 

agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan setiap organisasi. 

 

F. Departemen Litbang 

Tugas dan tanggungjawab Departemen Litbang (Departemen Penelitian 

dan Pengembangan)meliputi : 

a. Mengkaji aspirasi anggota APSI. 

b. Merekapitulasi data anggota APSI. 

c. Meningkatkan kinerja Dewan Pengurus APSI. 

d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, dan 

mengintegrasikan data dalam rangka pengembangan APSI. 

 

G. Departemen Advokasi 

Sebuah departemen yang betugas untuk mengubah sebuah kebijakan yang 

tidak sejalan dengan kesejahteraan dan keadilan menjadi suatu kebijakan yang 

baru. 
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H. Departemen Hubungan Antar Lembaga 

Tugas dan tanggungjawab Departemen Hubungan Antar Lembaga meliputi : 

a. Melaksanakan koordinasi dan singkronisasi, penyusunan program di 

bidang Hubungan Antar Lembaga. 

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan. 

d. Menyusun rencana dan program kerja di bidang Hubungan Antar 

Lembaga. 

e. Melaksanakan fasilitasi terhadap organisasi. 

 

1.4. Kegiatan Umum Perusahaan 

Kegiatan umum yang dilakukan di Kantor Asosiasi Pengacara Syariah 

Indonesia (APSI) Cabang Lampung yaitu pengacara menemui client dan 

membawa berkas perkara ke bagian pendaftaran sidang, di bagian pendaftaran 

sidang memeriksa kelengkapan berkas jika sudah dinyatakan lengkap maka client 

membayar segala biaya yang dikeluarkan, setelah itu menunggu beberapa hari 

untuk jadwal sidang keluar.Berkas perkara berisi gugatan, surat kuasa, bukti dll. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 

 

3.1. Bidang Kerja 

Dalam bidang kerja selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis 

ditempatkan pada bagian Departemen Hubungan Antar Lembaga. Adapun bidang 

pekerjaan yang dilakukan penulis dalam melaksanakan praktik kerja adalah. 

a. Bidang Pelayanan 

Adapun kegiatan yang penulis lakukan dalam bidang pelayanan saat 

Praktik Kerja Lapangan adalah ikut menemui client di berbagai daerah 

seperti di lampung selatan dan di lampung utara ,selain itu penulis juga 

pernah mendaftarkan berkas salah satu kasus untuk sidang ke Pengadilan 

Negri Tanjung Karang.  

  

b. Bidang Komputerisasi 

Dalam bidang ini penulis diajarkan untuk membuat surat kuasa client 

kepada salah satu pendamping hukum atau pengacara yang ada di kantor 

tersebut. 

 

c. Bidang Humas 

Selain bidang pelayanan dan bidang komputerisasi penulis juga 

membantu bidang humas seperti ketika ketua jumpa pers di seluruh koran 

cetak di bandar lampung, dan penulis juga ikut berperan aktif dalam   

rapat – rapat kegiatan maupun dalam kegiatan itu sendiri. 

 

3.2. Pelaksanaan Kerja 

Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, penulis terlebih dahulu 

memperkenalkan diri dan diperkenalkan dengan para pegawai di masing-masing 

bagian, kemudian pembimbing menempatkan penulis pada posisi yang telah 

diberikan serta dijelaskan tugas dan fungsi penulis selama menjalankan praktik 

kerja.Adapun pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang penulis kerjakan 

selama praktik kerja dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut ini : 
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Tabel 1.1 Pelaksanaan Kerja 

No Pelaksanaan Kerja 
Agustus 2016 September 2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Mendampingi Ketua Umum         

2 Membuat Surat Kuasa         

3 
Menemui client diberbagai 

daerah 

        

4 Mendaftarkan berkas sidang         

5 
Mempelajari teknik 

persidangan 

        

6 
Menghadiri pelaksanaan 

sidang di berbagai daerah 

        

7 Menghadiri rapat kegiatan         

 

 

3.3. Kendala Yang Dihadapi 

Berdasarkan pelaksanaan kerja yang penulis lakukan, ada beberapa kendala 

yang dihadapi yaitu : 

1. Kesulitan dalam mencari arsip surat kuasa yang sudah digunakan 

dikarenakan surat kuasa tidak diarsip dengan baik dan benar sehingga saat 

dibutuhkan memerlukan waktu yang cukup lama dalam mencari surat 

kuasa tersebut. Terkadang arsip yang tidak beraturan mengakibatkan 

hilangnya surat kuasa. 

2. Tidak adanya penjadwalan sidang yang tersusun dengan baik, hanya 

dilakukan secara langsung mengakibatkan sidang sama dengan sidang 

yang lain bertabrakan, serta tidak memiliki jadwal sidang antara sidang 

pertama dan sidang selanjutnya sehingga penjadwalan tidak berjalan 

dengan efektif. 
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3.4. Cara Mengatasi Kendala 

Berdasarkan kendala yang dihadapi pada Kantor APSI Cabang Lampung 

maka salah satu cara mengatasi kendala tersebutadalah: 

1. Mengarsip surat kuasa berdasarkan tanggal dan nomor surat kuasa yang 

tertera. 

 

Sebagaimana Menurut Mustakim Z.A (2005 : 20) “Tata cara pengarsipan baik 

aktif maupun inaktif, dilakukan dengan menggunakan sistem tertentu yang 

disesuaikan dengan kepentingan instansi, organisasi atau perusahaan masing-

masing agar dapat mempermudah dalam pengendaliannya.” 

 

Terdapat dua penyimpanan arsip yaitu penyimpanan arsip konvensional dan 

penyimpanan arsip elektronis atau digital. 

Menurut Hendi H (2009) “Penyimpanan Arsip Konvensional adalah 

kumpulan data yang berbentuk kertas atau file-file yang tidak beraturan. 

Penyimpanan yang dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang 

lama dan tempat penyimpanan yang lebih luas.” 

 

Adapun sistem kearsipan konvensional yang sudah umum digunakan yaitu : 

a. Sistem alfabet atau abjad (berdasarkan urutan kode abjad) 

b. Sistem numerik (berdasarkan urutan nomor atau arsip yang bersifat rahasia) 

c. Sistem geografis (berdasarkan pengelompokan menurut nama tempat) 

d. Sistem subjek (berdasarkan isi dari dokumen yang bersangkutan) 

e. Sistem kronologis (berdasarkan kronologis tanggal, bulan dan tahun) 

 

Langkah-langkah arsip konvensional (Suparjati, dkk (2000)) yaitu: 

a. Menerima dan meneliti kelengkapan surat harus dicatat dan diinformasikan 

kepada yang berkepentingan. 

b. Mengklasifikasikan menurut permasalahannya berikut penentuan kodenya 

secara cermat. 

c. Menentukan dan menyusun indeks bisa berupa nama orang, lembaga, tempat 

atau pokok permasalahannya, indeks bisa diwujudkan dalam bentuk kartu-

kartu. 
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d. Menyiapkan lembar tajuk silang apabila surat memuat lebih dari satu pokok 

utama. 

e. Menyimpan arsip pada tempatnya berdasarkan klasifikasi yang diterapkan 

misalnya urutan abjad, nomor atau tanggal. 

f. Menelusuri arsip jika suatu saat diperlukan dengan bantuan kartu indeks dan 

sebagainya. 

g. Menyusutkan arsip secara berkala yaitu dikurangi jumlahnya agar pengarsipan 

dapat benar-benar efesien dan efektif. arsip yang sifatnya permanen dapat 

dipindahkan ketempat lain sedangkan arsip yang tidak berguna dapat 

dimusnahkan. 

 

Menurut Hendi H (2009) “Penyimpanan arsip elektronis atau digital adalah 

kumpulan data yang disimpan dalam bentuk data scan-an yang dipindahkan 

secara elektronik atau dilakukan dengan digital copy menggunakan resolusi tinggi 

kemudian di simpan di dalam hard drive atau optical disk.” 

 

Langkah-langkah arsip elektronik atau digital (Sukoco  B.M (2007 : 116-

121)) yaitu : 

a. Memindahkan dokumen atau data kedalam sistem komputerisasi berupa scan-

an. 

b. Menyimpan dokumen secara benar. Sistem penyimpanan harus mampu 

mendukung perubahan teknologi, peningkatan jumlah dokumen serta mampu 

bertahan dalam waktu lama. 

c. Mengindeks dokumen dengan melakukan pelabelan, disortir, diindeks, 

ditempatkan pada folder. 

d. Mengontrol akses karena setiap orang dalam organisasi mampu membaca 

dokumen pada setiap komputer maka harus mempertimbangkan faktor 

kerahasiaan dan keamanan arsip. 

 

Usulan menurut pendapat penulis untuk mengatasi kendala adalah menggunakan 

cara pengarsipan sistem kronologis dengan menggunakan tanggal, bulan dan 

tahun untuk penyusunan surat kuasa tersebut. 
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2. Membuat jadwal pelaksanaan sidang menggunakan Microsoft Excel agar 

pelaksanaan sidang lebih terstruktur dan berjalan dengan baik. Pengunaan 

Microsoft Excel ini dapat membantu memberikan informasi sidang kepada 

pendamping hukum atau pengacara karena ketika terjadi kesamaan jadwal 

sidang bisa langsung di intrupsikan kepada Yang mulia hakim pada saat 

sidang berlangsung. 

 

Menurut Kuswayatno, lia, dkk  (2007:62) “Microsoft Excel merupakan 

program aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft 

Corporation yang memadukan berbagai kemampuan komputer” 

 

Microsoft excel sangat terkenal sebagai pengolah angka karena kecanggihan, 

kepraktisannya dan kemudahan dalam penggunaannya, serta memiliki banyak 

fasilitas-fasilitas yang dapat mempermudah pekerjaan misalnya pekerjaan 

akunting, perhitungan sistematis, pembuatan dokumentasi tabular, basis data, 

keuangan dan riset pemasaran. 
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BAB IV 

PENUTUP 
 

4.1. Kesimpulan 

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam menyelesaikan penulisan laporan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini mengenai kendala yang dihadapi instansi dalam 

pengarsipan yang tidak berjalan dengan baik dan penjadwalan yang tidak 

terstruktur, penulis memberikan solusi untuk itu agar pengarsipan dilakukan 

dengan mengarsipnya berdasarkan tanggal dan nomor, serta untuk 

penjadwalannya penulis memberikan solusi untuk menggunakan microsoft 

excel.Selain itu, penulis mendapatkan banyak manfaat, baik  itu dari pengalaman, 

pengetahuan dan wawasan,serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan 

selama perkuliahan.Menjalin hubungan dengan baik antara kampus Universitas 

Teknokrat Indonesia dengan Instansi yaitu Kantor Asosiasi Pengacara Syariah 

Indonesia (APSI) Cabang Lampung. 

 

4.2. Saran 

Berdasarkan dari hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah 

dilaksanakan, maka penulis memberikan saran guna meningkatkan kinerja Kantor 

APSI Cabang Lampung yaitu : 

1. Pengarsipan surat kuasa dilakukan secara benar dengan menggolongkan 

berdasarkan tanggal dan nomor surat kuasa agar mempermudah dalam 

pencarian saat dibutuhkan. 

2. Penjadwalan yang saat inilakukan secara manual sebaiknya menggunakan 

Microsoft Excelagar pelaksanaan sidang lebih terstruktur dan berjalan dengan 

baik. Penggunaan Microsoft Excelsangat membantu dalam memberikan 

informasi penjadwalan sidang perkara pertama ke sidang perkara selanjutnya 

tanpa harus menghitung kalender. 

 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan untuk mahasiswa Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) selanjutnya sebagai berikut : 

1. Mahasiswa PKL harus berperilaku positif, sopan santun, baik dan ramah agar 

terjalin hubungan yang erat. 
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2. Kedisiplinan mahasiswa PKL dalam absen hadir dan pulang yang mengikuti 

jam kerja pegawai harus tepat waktu sesuai dengan ketentuan di instansi. 

3. Keaktifan mahasiswa PKL dalam menjalankan tugas yang diberikan harus 

teliti, cermat dan penuh rasa tanggungjawab. 

4. Mahasiswa PKL harus sigap dalam menjalankan tugas demi terjalinnya kerja 

sama yang baik antar pegawai maupun atasan. 

5. Mahasiswa PKL harus kreatif dan inovatif serta memiliki rasa percaya diri 

dalam mengungkapkan pendapat, saran, gagasan atau ide jika itu dapat 

menjadikan instansi lebih baik lagi. 

6. Mahasiswa PKL yang telah menyelesaikan praktik kerja selalu menjalin 

hubungan yang baik dengan instansi. 

 

Adapun kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki mahasiswa yang 

akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selanjutnya yaitu : 

1. Microsoft Office (Ms. Word, Ms. Excel, Powepoint) yang merupakan 

kemampuan dasar dalam keterampilan komputer. 

2. Menulis singkat dan cepat adalah salah satu cara berkomunikasi yang 

dibutuhkan, mengedit suatu tulisan dan lain-lain. 

3. Photoshop merupakan keterampilan yang dapat membuat isntansi lebih 

kreatif dan menarik. 
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