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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

 

 

 Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan wujud aplikasi terpadu antara 

sikap, kemampuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dibangku kuliah. 

Pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) diberbagai perusahaan dan instansi 

sangat berguna bagi mahasiswa untuk menimba ilmu pengetahan, keterampilan 

dan pengalaman dan mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berfikir, 

menambah ide-ide yang berguna, serta dapat menambah pengetahuan mahasiswa, 

sehingga mampu menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab mahasiswa 

terhadap apa yang ditugaskan nya. 

      Pada laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, disajikan beberapa kegiatan 

pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap 

kendala atau masalah yang dihadapi di perusahaan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung selama 2 bulan yaitu 

pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017.  

Penempatan PKL pada perusahaan ini, penulis ditempatkan di divisi Bidang Cipta 

Karya, dengan bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada divisi Teknik 

Bidang Cipta Karya yang dilakukan secara rutin adalah membuat surat usulan 

kegiatan APBN-P 2017, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, 

mengagendakan berkas/proposal yang masuk SPJ.  

      Perancangan sistem E-Arsip berbasis website yang akan dirancang pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus provinsi Lampung 

diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada, serta membantu 

meningkatkan kinerja para pegawai dalam menyelesaikan tugasnya.  

 

Kata Kuci : PKL, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Arsip 

Surat. 

 



 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

 

       Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan wujud aplikasi terpadu antara 

sikap, kemampuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dibangku kuliah. 

Pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) diberbagai perusahaan dan instansi 

sangat berguna bagi mahasiswa untuk menimba ilmu pengetahan, keterampilan 

dan pengalaman dan mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berfikir, 

menambah ide-ide yang berguna, serta dapat menambah pengetahuan mahasiswa, 

sehingga mampu menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab mahasiswa 

terhadap apa yang ditugaskan nya. 

       Berdasarkan Pedoman (PKL, 2017) Universitas Teknokrat Indonesia 

mewajibkan setiap mahasiswanya melaksanakan Praktik kerja lapangan (PKL) 

sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan 

S1 Sistem Informasi yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia, Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) dapat dilakukan  di instansi pemerintah atau perusahaan swasta. 

Melalui Praktik kerja lapangan (PKL) ini mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu 

yang telah diperoleh di bangku perkuliahan kedalam lingkungan kerja yang 

sebenarnya.  

       Berdasarkan (Tanggamus, 2015) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Tanggamus  merupakan instansi pemerintah yang ada di Kabupaten 

Tanggamus yang menangani pembinaan pada bidang pekerjaan umum daerah, 

sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tanggamus. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Tanggamus sama sekali belum menerapkan sistem informasi dalam proses 

penyelesaian pekerjaan yang ada dikantor, seperti pekerjaan mengarsip surat 

masuk dan surat keluar yang masih dilakukan secara manual. 

      Solusi yang diusulkan berdasarkan permasalahan yang ada yaitu dengan 

Merancang sebuah Sistem Manajemen Dokumen Elektronik (E-Arsip) berbasis 

website, karena melalui internet (website) sistem dapat digunakan dan diakses 

lebih mudah oleh pegawai. Sistem Manajemen Dokumen Elektronik (E-Arsip)  
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berbasis website yang akan dirancang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Tanggamus provinsi Lampung diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan yang ada, serta membantu meningkatkan kinerja para pegawai 

dalam menyelesaikan tugasnya (Graham, 1995). 

 

1.2    Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

1.2.1  Maksud Praktik Kerja Lapangan  

Adapun maksud dilaksanakan praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) Strata I Jurusan S1 Sistem Informasi di Fakultas Teknik Dan Ilmu 

Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia.  

2. Melaporkan hasil kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan praktik kerja 

lapangan.  

 

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan  

         Adapun maksud dilaksanakan praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan. 

2. Melatih calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi  

dengan dunia kerja yang sebenarnya.  

3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi calon lulusan di 

dunia kerja. 

4. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana 

bekerja dan bersikap di dunia kerja. 

 

1.3     Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

1.3.1 Manfaat Praktik Kerja Lapangan Bagi Mahasiswa 

Manfaat praktik kerja lapangan bagi mahasiswa adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh 

dibangku kuliah dengan praktek yang nyata di dunia kerja dan 

masyarakat.  

2. Melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia 

kerja yang sesungguhnya. 
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1.3.2 Manfaat Praktik Kerja lapangan Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Manfaat praktik kerja lapangan Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

adalah sebagai berikut : 

1. Praktik kerja lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu 

komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa 

selanjutnya. 

2. Membantu Universitas Teknokrat Indonesia mencetak mahasiswa yang 

berkualitas. 

3. Memberikan masukan kompetensi yang sesuai, sehingga membantu 

meningkatkan kemampuan lulusan yang dibutuhkan dunia kerja. 

 

1.3.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan Bagi Perusahaan 

Manfaat praktik kerja lapangan Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Tanggamus  adalah sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan 

pembangunan dalam bidang pendidikan.  

2. Membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di instansi tempat 

mahasiswa melaksanakan praktik kerja lapangan. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 

          Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh 

penulis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Tanggamus, perusahaan ini   merupakan instansi pemerintah yang ada di 

kabupaten tanggamus yang menangani pembinaan pada bidang pekerjaan 

umum daerah, sesuai dengan kewenangan yang ada pada pemerintah daerah 

kapupaten tanggamus. Lokasi perusahaan beralamat di jalan Jenderal Ahmat 

Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus, provinsi Lampung. Telepon 

(0722) 210806 
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Gambar 1.1 Share Location Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

Kabupaten Tanggamus (Maps, 2018) 

 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan  

 
 

      Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama dua 

bulan di mulai pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 02 September 

2017. Jadwal kegiatan setiap hari senin sampai dengan hari jumat yaitu 

dengan waktu sebagai berikut : 

Hari :  Senin s.d  Jumat,  Waktu  :  07.00 s.d 15.30 W.I.B  

Hari  : Selasa s.d Kamis,  Waktu :  09.00 s.d 15.00 W.I.B 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

 
 

2.1.  Sejarah  

       Sejarah Dinas Pekerjaan Umum tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa 

dalam melakukan pengembangan yang berkembang sejak proklamasi 17 Agustus 

1945. Sejak berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia sampai sekarang, 

sekaligus kementerian lembaga atau departemen (KLD) tugas dalam menangani 

masalah perencanaan pembangunan infrastruktur menuju daerah - daerah terpencil 

dengan memperhatikan aksesibilitas daerah. 

      Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

:KEP/150/A/KPTS/1966, tanggal 3 Desember di tetapkan sebagai Hari 

Kebaktiaan Pekerjaan Umum atau lebih dikenal dengan Hari Bakti. Sebagai 

landasan perencanan pembangunan nasional, Presiden Republik Indonesia 

mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 tahun 1999 tentang 

Perencanaan Strategis pembangunan. Perencanan merupakan suatu proses yang 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun 

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin 

timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan,sasaran, cara mencapai 

tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis 

dengan mengantisipasi perkembangan masa depan (umum, 2018). 

      Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Sebelumnya Dinas Pekerjaan 

Umum) Kabupaten Tanggamus merupakan instansi pemerintah yang berada di 

wilayah Kabupaten Tanggamus yang melakukan kegiatan pada bidang Pekerjaan 

umum dan Penataan Ruang daerah, sesuai dengan kewenangan yang ada pada 

pemerintah daerah Kapupaten Tanggamus (PUPR, 2017).  

      Pembentukan dan perubahan nomenklatur dan struktur organisasi Dinas 

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) sesuai dengan Peraturan Bupati 

Tanggamus Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah yang ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2016 dan diundangkan pada 

tanggal 25 Oktober 2016 di Kotaagung Kabupaten Tanggamus (PUPR, 2017). 
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Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus 

berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 09 komplek Pemda kabupaten 

Tanggamus, provinsi Lampung. 

 

2.1.2. Tugas dan Fungsi  

       Tugas Pokok, fungsi dan tata kerja Dinas PUPR tercantum dalam Peraturan 

Bupati Tanggamus Nomor : 59 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus, sebagai 

penjabaran atas Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 08 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PUPR, 2017).  

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tanggamus 

merupakan lembaga teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus. Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Tanggamus di bidang 

pekerjaan umum dan Penataan Ruang daerah sesuai dengan kewenangan yang ada 

pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Pelaksanaan Tugas Pokok Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tanggamus. 

2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tanggamus. 

3. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk Bupati. 
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Berikut adalah gambar perusahaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Tanggamus : 

 

 

Gambar 2.1  Lokasi Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Tanggamus. 

(PUPR, 2017) 
 

2.1.3. Logo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Tanggamus  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Logo Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus 

(PUPR, 2017) 
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2.1.4. Arti Simbolis Lambang Kementerian Pekerjaan Umum 

1. Baling-baling menggambarkan “D I N A M I K A”. 

2. Berdaun 3 yang merupakan segitiga berdiri tegak lurus menggambarkan 

STABILITAS secara keseluruhan menggambarkan “DINAMIKA 

YANG STABIL” dan “STABILITAS YANG DINAMIS”. 

3. Bagian daun baling-baling yang mengarah keatas, melambangkan 

“PENCIPTAAN RUANG”. 

4. Bagian lengkungnya dari daun baling-baling, memberikan perlindungan 

untuk ruang kerja tempat tinggal bagi manusia. 

5. Bagian daun baling-baling yang mengarah ke kiri dengan bagian 

lengkungnya yang telungkup, menggambarkan penguasaan bumi da 

alam dan pengusahaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Garis Horizontal : bentang jalan / jembatan diatas sungai sebagai usaha 

untuk pembukaan dan pembinaan daerah. 

7. Bagian daun baling-baling yang mengarah ke kanan dengan bagian 

lengkungnya yang terlentang, menggambarkan usaha pengendalian dan 

Penyaluran untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

8. Garis Horizontal : bentang jalan / jembatan diatas sungai sebagai usaha 

untuk pembukaan dan pembinaan daerah. 

9. Baling-baling dengan 3 daun ini menggambarkan, Tiga unsur 

kekaryaan Kementerian Pekerjaan Umum. Tirta, Wisma (Cipta) dan 

Marga, Trilogi Kementerian Pekerjaan Umum, Bekerja keras, Bergerak 

cepat, Bertindak tepat. 

         W A R N A . 

1. Warna kuning sebagai warna dasar melambangkan keagungan yang 

mengandung arti KeTuhanan Yang Maha Esa, Kedewasaan dan 

Kemakmuran. 

2. Warna biru kehitam-hitaman, mengandung arti Keadilan Sosial, 

Keteguhan hati, Kesetiaan pada tugas dan ketegasan bertindak. 

3. Warna yang berbentuk dari warna dasar dan lukisan baling-baling 

membentuk huruf-huruf P.U. 
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LAMBANG P.U. 

1. Menggambarkan fungsi dan peranan Kementerian Pekerjaan Umum dalam 

pembangunan dan Pembinaan prasarana guna memanfaatkan bumi dan air 

serta kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat, berlandaskan Pancasila. 

 

2.1.5. Visi dan Misi Perusahaan 

 

   Visi  

Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum, pemukiman dan pengelolaan 

sumber daya air yang memadai bermanfaat dan berkelanjutan. 

 

Misi  

1. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 

2. Menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman 

yang meliputi infrastruktur air bersih, sanitasi, air limbah, persampahan 

dan drainase. 

3. Menyelenggarakan pembangunan gedung dan sarana prasarana untuk 

lainnya. 

4. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur irigasi peningkatan 

pendayagunaan air, pengendalian banjir dan penanggiulangan daya 

rusak air secara terpadu. 

5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan alat pendukung 

kinerja dalam bidang pekerjaan umum 

2.2. Ruang Lingkup  

 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus 

memiliki ruang lingkup bidang usaha sebagai berikut (PUPR, 2017): 

1. Merumuskan, menetapan, dan melaksanaan kebijakan dibidang 

pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan 

perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan 

perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, 

sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta 

persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi. 
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2. Menyusun rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Daerah Kabupaten Tanggamus. 

3. Membina dan memotivasi peningkatan kerja. 

4. Merumuskan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Daerah. 

5. Mengkoordinasikan kerjasama di bidang pekerjaan umum dan 

Penataan Ruang dengan instansi terkait. 

6. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pekerjaan umum dan Penataan 

Ruang. 

7. Memberi saran dan pertimbangan pada atasan dalam rangka mengatasi 

masalah di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang daerah. 

8. Membuat laporan pelaksanaan di bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Daerah. 

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

2.3. Struktur Organisasi 

    

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 59 Tahun 

2916 tentang Tugas Funfsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan 

Ruang Kabupaten Tanggamus, maka dibentuk susunan struktur organisasi Dinas 

PUPR sebagaimana tersebut dalam lampiran gambar. 



 
 

 

1
1

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus 

(PUPR, 2017) 
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Kelembagaan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Tanggamus dapat dijelaskan sebagai berikut : 

2.3.1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas. 

            Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Tanggamus mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana program dan kegiatan di Bidang Bina Marga, Cipta 

Karya, Pengairan, Tata Kota Bina Jasa Konstruksi, Bina Program. 

2. Melaksnakan program dan kegiatan di Bidang Bina Marga, Cipta Karya, 

Pengairan, Tata Kota Bina Jasa Konstruksi, Bina Program. 

3. Mengkoordinasikan pelaksanaaan Program dan Kegiatan di Bidang Bina 

Marga, Cipta Karya, Pengairan, Tata Kota Bina Jasa Konstruksi, Bina 

Program. 

4. Mengendalikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang 

Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, Tata Kota Bina Jasa Konstruksi, 

Bina Program. 

5. Menetapkan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan Bina Marga, Cipta 

Karya, Pengairan, Tata Kota Bina Jasa Konstruksi, Bina Program. 

6. Menetapkan dan mengelola Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, 

Tata Kota Bina Jasa Konstruksi, Bina Program. 

7. Mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan sistem 

kebinamargaan, keciptakaryaan, Pengairann, ketatakota bina jasa 

konstruksi, kebinaprograman 

8. Mennyusun rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana Bina 

Marga, Cipta Karya, Pengairan, Tata Kota Bina Jasa Konstruksi, Bina 

Program. 

9. Menyelanggarakan pembangunan, mengawasi dan mengedalikan sarana 

dan prasarana Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, Tata Kota Bina Jasa 

Konstruksi, Bina Program. 

10. Menyelenggarakan operasional pemeliharaan dan rehabilitasi pada 

Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, Tata Kota Bina Jasa 

Konstruksi, Bina Program ruang 
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11. Merekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan 

pengusahaan Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, Tata Kota Bina Jasa 

Konstruksi, Bina Program. 

12. Merekomendasi pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau 

pembongkaran Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, Tata Kota Bina Jasa 

Konstruksi, Bina Program. 

13. Menyelenggaran system informasi Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, 

Tata Kota Bina Jasa Konstruksi, Bina Program 

14. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, 

Tata Kota Bina Jasa Konstruksi, Bina Program; 

15. Melaksanakan pembinaan teknis dan admiistratif pada Unit Pelaksana 

Teknis dan Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, Tata 

Kota Bina Jasa Konstruksi, Bina Program, memonitor serta mengevaluasi 

pelaksanaan tugas. 

16. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sadasran 

dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku 

17. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karir 

18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

19. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, sarana dan pertimbangan di 

bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

2.3.2. Unsur Sekretariat : Sekretaris, membawahi Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Peralatan Dan 

Perbekalan. 

 

2.3.3. Unsur Pelaksana : 

1. Bidang Bina Program terdiri dari Seksi Penyusunan Program, Seksi 

Pemantauan Dan Pelaporan. 
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2. Bidang Bina Marga terdiri dari Seksi Perencanaan dan Pelaporan, Seksi 

Pembangunan Jalan dan Jembatan, Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan. 

3. Bidang Cipta Karya terdiri dari Seksi Perencanaan dan Pelaporan, Seksi 

Permukiman Dan Penyehatan Lingkungan, Seksi Pengelolaan Air Bersih Dan 

Sanitasi. 

4. Bidang Pengairan terdiri dari Seksi Perencanaan Dan Pelaporan,  Seksi 

Pembangunan Dan Rehab Sarpras SDA, Seksi OP Dan Pemeliharaan Sarpras 

SDA. 

5. Bidang Tata Kota Dan Jasa Konstruksi terdiri dari Seksi Tata Kota Dan Tata 

Ruang, Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan, Seksi Kemitraan Jasa Dan 

Teknik Konstruksi. 

 

2.3.4. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

           Sekretraris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten 

Tanggamus mempunyai tugas pokok sebagai berikut:  

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksankan 

tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas 

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, 

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 

administrasi umum, kepegawaian, keuangan, peralatan dan perbekala 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

fungsi :  

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan 

dan perlengkapan untuk kelancaran pelakanaan tugas dan fungsi dinas. 

2. Pengkoordinasian pelaksnaan penyusunan program dan kegiatan di 

lingkungan dinas. 

3. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah 

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

5. Menyusun rencana secretariat berdasarkan rencana kerja Dinas 
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6. Menyelenggarakan administrasi umum,kepegawaian, keuangan dan 

perlengkapan untuk mendukung kelancaran Tugas dan fungsi dinas. 

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di 

lingkungan dinas. 

8. Meneyelengrakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan 

kerja perangkat daerah terkait. 

9. Mengkoordinasikan bawahan agra terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung. 

10.  Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier  

11. Melanksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretaris dibantu oleh: 

1. Sub bagian umum dan kepegawaian 

2. Sub bagian keuangan 

3. Sub bagian peralatan dan perbekalan. 

Masing-masing sub bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada sekretaris.  

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut : 

1. Membantu sekretaris dalam bidang tugasnya 

2. Menyusun rencana sub bagian umum dan kepegawaia sesuai dengan kerja 

dinas 

3. Melaksanakan urusan penerimaaan tamu dan protokolan. 

4. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam,urusan surat 

menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian. 

5. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan pelatihan pegawai 

6. Melaksanakan peningkatan disiplin pegawai. 

7. Mempersiapkan laporan dinas 

8. Membuat SKP pegawai sesuai kewenangan. 
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9. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung. 

10. Melaksanakan administrasi barang dan inventaris serta menyusun 

pengadaan, 

11. Menyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan dan usulan 

penghapusan. 

12. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan 

13. Menilai hasil kerja bawahan untuk pengembangan karier. 

14. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

15. Melaporkan hasil pelaksaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

Sub Bagian Keuangan memiliki tugas sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana sub bagian keuangan dan perlengkapan sesuai dengan 

rencana kerja dinas. 

2. Melaksanakan penegelolaan, pengadministrasian, pembukuan keuangan 

dinas 

3. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanan pengelolaan 

dinas. 

4. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistruibusikan barang 

perlengkapan. 

5. Penyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan  

inventerisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas 

6. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung. 

7. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier  

8. Melaksanakan tugas kedinasan yang deiberikan oleh atasan sesuai dengan 

pokok dan fungsinya 

9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan. 

 

Sub Bagian Peralatan Dan Perbekalan mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Menyusun rencana kerja sub bagian peralatan dan perbekalan 
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2. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan bawahan dalam 

pelaksanaan tugas 

3. Meyusun laporan pertanggungjawaban atasas pelaksanaan pengelolan 

pendapatan hasil daerah 

4. Meyimpan dan menjaga alat-alat berat agar berfungsi sesuai dengan 

kebutuhan  

5. Membuat daftar kebutuhan alat-alat berat yang sudah rusak/sudah tidak 

dapat berfungsi dengan baik dan akan diperbaiki 

6. Mengkoodinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung. 

7. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier  

8. Melaksanakan tugas kedinasan yang deiberikan oleh atasan sesuai dengan 

pokok dan fungsinya 

9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan. 

 

2.3.5. Kepala Bidang Bina Program 

          Tugas pokok Kepala bidang Bina Program adalah : 

1. Bidang  Bina  Program mempunyai  tugas  merumuskan dan  

melaksanakan  Kebijaka serta kewenangan pemerintah kabupaten di 

bidang bina program. 

Dalam   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud pada ayat (1),   Bidang 

Bina Program mempunyai tugas: 

1. Menyusun  rencana kegiatan Bidang Bina Program.  

2. Menyusun  rencana kegiatan dan anggaran dinas. 

3. Menyusun   petunjuk   pelaksanaan   program  dan kegiatan kedinasan. 

4. Menyusun  rencana kerja dan kinerja tahunan. 

5. Melaksanakan  pemantauan,  pengendalian,  dan evaluasi  kinerja,  serta  

dampak  pelaksanaan program. 

6. Menyusun  laporan  akuntahilitas  kerja. 

7. Menyusun  laporan  kemajuan  pelaksanaan program dan kegiatan. 
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8. Melaksanakan  pengendalian  dan  pelaksanaan norma,  standar,   

pedoman,  dan   petunjuk operasional dibidang penyusunan pelaksanaan 

anggaran, serta mengevalusi pelaporan. 

9. Melaksanakan   monitoring,  evaluasi kegiatan bidang bina program. 

10. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya. 

11. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan kepada atasan. 

12. Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam 

tugasnya bertanggungjawab  kepada Kepala Dinas. 

Dalam melaksanakan  tugas dan fungsinya, Bidang Bina Program di bantu oleh  

Seksi Penyusunan  Program dan Seksi  Pemantauan dan Pelaporan, Masing-

masing seksi dipimpin  oleh  seoarang  kepala seksi  yang dalam pelaksanaan 

tugasnya bertanggungjawab  kepada kepala Dinas. 

2.3.6. Kepala Seksi  Penyusunan Program 

Seksi  Penyusunan Program mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana Seksi Penyusunan Program sesuai dengan rencana 

kerja dinas. 

2. Menghimpun     bahan   dalam     rangka   perencanaan program,  kegiatan 

dan anggaran dinas. 

3. Menyusun     dan    menyampaikan   laporan     kegiatan dinas. 

4. Mengkoordinasikan  bawahan  agar terjalin  kerjasama yang baik dan  

sating mendukung. 

5. Menilai  hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.  

6. Melaksanakan   rugas  kedinasan  yang  diberikan  oleh atasan  sesuai 

rugas pokok  dan  fungsinya. 

7. Melaporkan  hasil  pelaksanaan tugau/kegiatan  kepada atasan 

 

2.3.7. Kepala Seksi  Pemantauan dan  Pelaporan 

Seksi  Pemantauan dan  Pelaporan mempunyai tugas : 

1. Menyusun Perencanaan Teknis Pemantauan,  dan Penyusunan Laporan  

Kegiatan. 
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2. Merumuskan  kebijakan  teknis kegiatan pemantauan, penyusunan, dan  

pelaporan. 

3. Mengumpulkan   data,   mengolah  data   informasi  yang berhubungan  

dengan bidang tugas kebina programan. 

4. Melakukan   pemantauan   atas    pelaksanaan   program kegiatan. 

5. Menghimpun  dan  mempelajari  peraturan  perundang-undangan, 

kebijakan teknis,   pedoman dan bahan-bahan lainnya  sesuai dengan 

bidang tugas. 

6. Menyusun  pelaporan kedinasan. 

7. Pengembangan kemampuan  sumber  daya manusia,pendataan dan  bidang 

pemantauan  dan  pelaporan. 

8. Menyusun  rekomendasi  hasil  pemantauan  dan pelaporan. 

9. Melaksanakan tugas kedinasan  yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok  dan  fungsinya. 

10. Melaporkan  hasil pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

2.3.8. Kepala Bidang Bina Marga 

1. Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok menyusun pedoman teknis 

pembinaan,  pengawasan dan pengembangan kegiatan perencanaan teknis 

konsultasi serta pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi 

kebinamargaan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 

Bina Marga mempunyai fungsi: 

3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan teknis 

pembangunan,  peningkatan dan rehabilitasi  sarana bina marga; 

4. Pembinaan dan  pengawasan  pengendalian  kegiatan pengadaan jasa 

konstruksi dan konsultasi pengembangan bina marga; 

5. Pernbinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan teknis 

pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana bina marga; 

6. Pembinaan dan pengawasan pengendalian  kegiatan pengadaan jasa  

konstruksi dan konsultasi pengembangan Bina Marga. 
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7. Pembinaan dan pengawasan pengendalian serta pengawasan 

pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bina marga.  

8. Pembinaan pengelolaan administrasi teknis pelaksanaan pembangunan, 

peningkatan dan rehabilitasi sarana bina marga. 

9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan 

rehabilitasi sarana Bina Marga. 

10. Perumusan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan, 

pembangunan,   pemeliharaan jalan dan jembatan. 

11. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan. 

12. Pembinaan, bantuan  teknis, pengawasan dan pengendalian teknis 

pembangunan,    pemeliharaan jalan dan jembatan; 

13. Pelaksanaan analisis, evaluasi, pembangunan, pemeliharaan jalan dan 

jembatan. 

14. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan jalan dan jembatan 

sesuai dengan rencana kerja dinas. 

15. Penyusunan rencana, pengawasan, pengendalian pada badan jalan dan 

manfaat jalan   serta jembatan. 

16. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikanoleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

17. Menyusun rencana Bidang Bina Marga sesuai dengan rencana kerja dinas  

18. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan 

perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana bina 

marga. 

19. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kegiatan 

pengadaan jasa   konstruksi dan konsultasi pengembangan bina marga. 

20. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian serta pengawasan 

pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bina marga. 

21. Melaksanakan pembinaan pengelolaan administ.rasi teknis pelaksanaan 

pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana bina rnarga. 

22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan 

rehabilitasi sarana bina marga. 
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23. Merumuskan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan, 

pembangunan,    pemeliharaan jalan dan jembatan.  

24. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan   jalan dan jembatan. 

25. Melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan dan pengendalian 

teknis pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan. 

26. Melaksanakan analisis, evaluasi, pembangunan, pemeliharaan jalan dan 

jembatan. 

27. Melaksanakan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan 

jalan dan jembatan sesuai dengan rencana kerja dinas. 

28. Melaksanakan penyusunan rencana, pengawasan, pengendalian pada 

badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan. 

29. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung. 

30. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier. 

31. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya. 

32. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

2.3.9. Kepala Seksi Perencanaan Dan Pelaporan 

Seksi Perencanaan Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas  : 

1. Melaksanakan sebagian tugas bidang Bina Marga di bidang kegiatan 

penyelenggaran perencanaan teknis, dokumentasi dan pelaksanaan 

pembangunan, jaringan jalan dan jembatan dalam lingkungan dina 

pekerjaan umum dan Penataan Ruang , pengadaan, pengembangan, 

peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan sesuai dengan 

kebijakan kepala bidang Bina Marga serta menganalisa perhitungan 

konstruksi dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya jalan dan jembatan 

dan melakukan studi kelayakan serta menetapkan harga dasar monitoring 

secara berkala hasil perencanaan jalan dan jembatan. 

2. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam 

rangka penyusunan rencana program perencanaan teknis dan konstruksi 

untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. 
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3.  Menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan 

jalan dan jembatan dalam lingkungan dinas pekerjaan umum dan Penataan 

Ruang. 

4. Melakukan verifikasi semua hasil perencanaan jalan dan jembatan.  

5. Mengadakan analisa perhitungan konstruksi dan perhitungan RAB 

terhadap pelaksanaan jaringan jalan. 

6. Membuat studi kelayakan amdal untuk pembuatan jalan - jembatan yang 

baru dibangun. 

 

2.3.10.  Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Tugas pokok Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

mempunyai tugas : 

1. Melaksanakan sebagai tugas Bidang Bina Marga.Kegiatan pelaksanaan 

penyusunan program analisa dan evaluasi pembangunan jaringan jalan dan 

jembatan. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen pembangunan 

dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan akibat bencana alam serta 

pengawasan dan perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan. 

2. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam 

rangka penyusunan rencana program untuk dijadikan pedoman dalam 

pelaksanaan pekerjaan. 

3. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 

sebagai pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan 

penyusunan bahan unit pemecahan masalahnya. 

4. Melaksanakan penyusunan program dan estimasi dan perkiraan biaya 

pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. 

5. Melaksanakan penanggungan kerusakan jalan dan jembatan akibat 

bencana alam. 

6. Melaksanakan pengawasan dan perizinan memanfaatkan jalan dan 

jembatan. 

 

2.3.11.  Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas : 
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1. Menyusun rencana Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan 

rencana kerja dinas. 

2. Menyusun pedoman teknis pengawasan dan pengendalian mutu pada 

pekerjaan konstruksi pemeliharaan jalan dan jembatan.  

3. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan. 

4. Melaksanakan diseminasi dan penerapan system manajemen mutu serta 

pengawasan kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan. 

5. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan. 

6. Melaksanakan pernbinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

konstruksi   pemeliharaan jalan dan jembatan. 

7. Melaksanakan  monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi 

sarana dan prasarana pemeliharaan jalan dan jembatan. 

8. Melakukan survey struktur, analisis, penelitian serta melakukan rencana 

dan gambar pemeliharaan jalan, jembatan dan penahan badan jalan. 

9. Melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya 

pemeliharaan jalan, jembatan, dan penahan badan jalan. 

10. Menyusun pemuktahiran program-program, spesifikasi teknis, estimasi 

biaya pemeliharaan jalan, jembatan dan dinding penahan jalan. 

11. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, dan penahan badan 

jalan serta penanggulangan kerusakan akibat bencana alam. 

12. Melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan, pengendalian dan 

pelaporan pemeliharaan jalan Jembatan, dan penahan badan jalan. 

13. Menyiapkan kebutuhan alat-alat berat untuk pemeliharaan jalan, jembatan, 

dan dinding penahan jalan. 

14. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung. 

15. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier. 

16. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya. 

17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.  
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2.3.12. Kepala Bidang Cipta Karya 

Tugas pokok Kepala Bidang Cipta Karya yaitu : 

1. Melaksanakan koordinasi program kerja dinas di bidang perumusan 

perencanaan kebijaksanaan pembangunan dan pengelolaan Pembina 

umum, pemberian bimbingan dan pelayanan dibidang cipta karya sesuai 

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta 

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan cipta karya. 

2. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dalam rangka 

penyusunan program kerja dinas sebagai pedoman anggaran pendapatan 

dan belanja serta rencana kerja bidang cipta karya untuk dijadikan bahan 

acuan dalam pelaksanaan tugas. 

3. Memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan 

tugas pengelolaan urusan administrasi dinas, kepegawaian, perlengkapan, 

keuangan , hubungan masyarakat, dan pembuatan laporan dinas agar 

pelaksanaan tugas berjalan sesuai program kerja yang telah disusun. 

4. Mempelajari peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan 

Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang serta peraturan perundang - 

undangan yang berhubungan dengan bidang bidang cipta karya sebagai 

landasan dalam pelaksanaan tugas. 

5. Menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan agar setiap 

aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya. 

6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

7. Melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

2.3.13.  Kepala Seksi Perencanan Dan Pelaporan 

 Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas : 

1. Menyusun rancangan kerja, rencana anggaran seksi perencanaan dan 

pelaporan. 

2. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk kepada bawahan. 

3. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas. 

4. Melakukan pemantauan dan pengendalian. 
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5. Melaksanaan perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan 

dan jembatan kabupaten. 

6. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang jalan dan 

jernbatan. 

7. Melaksanakan kegiatan survey kegiatan lapangan, analisa dan evaluasi 

terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan/jembatan kabupaten. 

8. Melaksanakan pengawasan   terhadap   penerapan peraturan daerah 

dibidang jalan dan jembatan. 

9. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan 

rencana kegiatan dan laporan pelaksaaan kegiatan. 

10. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung. 

11. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier. 

12. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya. 

13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

2.3.14. Kepala Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan 

  Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran Seksi Permukiman dan 

Penyehatan Lingkungan. 

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Seksi Perrnukiman dan  

Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya. 

3. Melaksanakan pemuktahiran data perumahan dan pemukiman. 

4. Menginventarisasi data perumahan dan pemukiman. 

5. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perumahan 

dan pemukiman. 

6. Melaksanakan penyiapan bahan strategis pernbangunan perumahan dan 

pembangunan. 

7. Melaksanakan pembinaan perumahan dan pemukiman; 

8. Melaksanakan pembangunan perumahan dan pemukiman sekala propinsi. 
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9. Melaksanakan evaluasi Pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan dan 

Permukiman. 

10. Menyusun laporan Kegiatan Seksi Permukiman dan Penyehatan 

Lingkungan Bidang Cipta Karya dan melaporkan kepada atasan. 

 

2.3.15.  Kepala Seksi Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi 

      Seksi Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi mempunyai tugas : 

1. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Seksi Sanitasi dan 

Air Bersih Bidang Cipta Karya. 

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Seksi Sanitasi dan Air 

Bersih Bidang Cipta Karya. 

3. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, 

pedoman, dan petunjuk teknis mengenai Seksi Sanitasi dan Air bersih. 

4. Mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan  

informasi yang  berhubungan dengan Seksi Sanitasi dan Air Bersih. 

5. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Pelayanan PS air minum 

berdasarkan SPM yang disusun pemerintah daerah kabupaten atau 

provinsi. 

6. Memberikan rekomendasi penyelenggaraan pengembangan SPAM di 

wilayah Kabupaten Tanggamus. 

7. Memfasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, 

pemetintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam 

penyelenggaraan pengembangan SPAM. 

8. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian seluruh tahapan   

penyelenggaraan pengembangan SPAM dan kegiatan Seksi Sanitasi 

dan Air Bersih. 

9. Menyusun laporan kegiatan Seksi Sanitasi dan Air Bersih dan 

melaporkan kepada  atasan. 

10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 
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2.3.16. Kepala Bidang Pengairan 

Bidang Pengairan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan serta kewenangan pemerintah kabupaten di bidang kreatif. 

Dalam melaksanakan tugas sebagiman dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Pengairan mempunyai tugas: 

1. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pengairan.  

2. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengairan. 

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

pengairan. 

4. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 

di bidang pengairan. 

5. Menetapkan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air. 

6. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air, mengevaluasi, 

mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan system drainase  dan 

pengendalian banjir. 

7. Menyusun rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana sumber 

daya air. 

8. Menyelenggarakan pembangunan, mengawasi dan mengendalikan sarana 

prasarana sumber daya air. 

9. Menyelenggarakan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi pada mata air, 

sungai, danau, waduk, pantai dan saluran irigasi primer dan sekunder. 

10. Memberdayakan para pemilik kepentingan dan kelembagaan dalam 

pengelolaan sumber daya air.  

11. Menyelenggarakan sistem informasi sumber daya air. 

12. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan bidang pengairan  

13. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif. 

14. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar  sasaran 

dapat    dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku. 

15. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier. 

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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17. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang 

tugas dan fungsinya kepada kepala dinas. 

Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya, bidang pengairan dibantu   oleh : 

1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi  SAPRAS dan SDA. 

2. Seksi Pemeliharaan SAPRAS dan SDA. 

3. Seksi Perencanaan Pembinaan dan Pelaporan 

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala bidang. 

2.3.17.  Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi SAPRAS dan SDA 

 Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi SAPRAS dan SDA mempunyai 

tugas sebagai berikut : 

1. Menyusun rencana Seksi  Pembangunan  dan Rehabilitasi  SAPRAS  dan  

SDA  sesuai  dengan rencana kerja  Dinas. 

2. Melaksanakan  penyusunan  pedoman teknis, pengawasan dan 

pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi  sumber daya air.  

3. Melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan  pembangunan 

peningkatan rehabilitasi  sarana sumber daya air. 

4. Melaksanakan diseminasi dan penerapan system manajemen mutu serta 

pengawasan kegiatan pembangunan   peningkatan  dan rehabilitasi sarana 

sumber daya air.  

5. Melaksanakan rehabilitasi, pembangunan dan  pengembangan prasarana 

sumber daya air. 

6. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian  pelaksanaan   

konstruksi   sumber  daya air. 

7. Melaksanakan  monitoring dan evaluasi  pelaksanaan kinerja konstruksi 

prasarana  dan sarana sumber daya air. 

8. Mengkoordinasikan  bawahan  agar  terjalin  kerjasama yang baik dan 

saling mendukung 
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9. Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan pengembangan karier. 

10. Melaksanakan   tugas  kedinasan  yang  diberikan   oleh atasan sesuai 

tugas pokok  dan  fungsinya.  

11. Melaporkan  hasil pelaksanaan tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

2.3.18. Kepala  Seksi  OPS  dan Pemeliharaan  Sarpras SDA 

Seksi  OPS  dan Pemeliharaan  Sarpras SDA mempunyai tugas : 

1. Menyusun  rencana  Seksi Pemeliharaan  SAPRAS   dan SDA sesuai 

dengan rencana kerja dinas. 

2. Melaksanakan  pembinaan,  pengawasan   dan pengendalian  kegiatan 

sarana dan prasarana  sumber daya air. 

3. Menyusun  laporan  pelaksanaan  kegiatan pemeliharaan  prasarana dan  

sarana sumber daya air. 

4. Melaksanakan  pemeliharaan  dan  pengarnanan jaringan irigasi  dan 

bangunan sungai. 

5. Menghimpun  data inventarisasi  lokasi  prasarana dan sarana  sumber 

daya air  yang rawan banjir dan lokasi yang memerlukan  pengamanan.  

6. Menyusun   rencana  kerja  untuk pengamanan bangunan  pengendali    

banjir   serta pemeliharaan komunikasi. 

7. Mengkoordinasikan  bawahan  agar terjalin  kerjasama yangbaik  dan 

saling mendukung. 

8. Menilai  hasil  kerja bawahan untuk  bahan pengembangan  karier. 

9. Melaksanakan   tugas  kedinasan  yang   diberikan  oleh atasan sesuai 

tugas pokok  dan  fungsinya. 

10. Melaporkan  hasil pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

2.3.19. Kepala Seksi Porencanaan, Pembinaan dan Pelaporan 

Seksi Porencanaan, Pembinaan dan Pelaporan mempunyai tugas : 

1. Menyusun   rancangan  kerja,   rencana  anggaran seksi perencanaan  dan  

pelaporan. 

2. Mendistribusikan tugas,  memberi  petunjuk   kepada bawahan. 

3. Mengkoordinasi  kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas. 
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4. Menyusun  rancangan kerja,  rencana  anggaran Seksi Perencanaan dan 

Pelaporan. 

5. Menyusun  rancangan kerja,   rencana  anggaran Seksi Perencanaan  dan 

Pelaporan.  

6. Menyusun   rancangan kerja,   rencana  anggaran Seksi Perencanaan  dan  

Pelaporan. 

7. Mendistribusikan   tugas,  memberi  petunjuk   kepada bawahan. 

8. Mengkoordinasi  kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas. 

9. Melakukan  pernantauan dan pengendalian. 

10. Melaksanaan  perencanaan teknis,  pembangunan dan pemeliharaan jalan 

dan jembatan kabupaten. 

11. Mengadakan  sosialisasi  peraturan  perundang undangan bidangjalan 

danjembatan. 

12. Melaksanakan    kegiatan   survey   kegiatan   lapangan, analisa,    dan  

evaluasi  terhadap   pembangunan   dan pemeliharaan jalan/jembatan  

kabupaten. 

13. Melaksanakan   pengawasan  terhadap  penerapan peraturan daerah di  

bidang jalan  dan jembatan. 

14. Melaksanakan  kegiatan  pengumpulan   data   dalam rangka penyusunan 

rencana kegiatan dan laporan pelaksanaan   kegiatan. 

15. Mengkoordinasikan  bawahan a.gar  terjalin  kerjasama yang baik dan 

saling mendukung. 

16. Menilai    hasil   kerja    bawahan   untuk   bahan pengembangan karier. 

17. Melaksanakan  tugas  kedinasan  yang  diberikan  oleh atasan sesuai  tugas 

pokok dan fungsinya melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan  kepada 

atasan 

 

2.3.20. Kepala Bidang Tata Kota Dan Jasa Konstruksi 

          Bidang Tata Kota dan Bina Jasa Kontruksi  mempunyai tugas  merumuskan  

dan melaksanakan  kebijakan serta kewenangan pemerintah kabupaten  di  bidang 

Tata Kota dan Bina Jasa Kontruksi. Dalam  melaksanakan   tugas   sebagaimana   
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dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Tata Kota dan Bina Jasa Kontruksi mempunyai 

tugas : 

1. Menyusun rencana kerja  dan  rencana  anggaran bidang tata kota dan 

b'inajasa kontruksi. 

2. Menyusun program - program  perencanaan   dan pengawasan teknis 

kegiatan tata kota dan bina jasa konstrusi. 

3. Mengarahkan, mengatur petaksanaan  kegiatan tata kota dan bina jasa 

kontruksi. 

4. Melaksanakan  pembangunan  di   bidang  tata  kota dan bina jasa 

konstruksi. 

5. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan perundang - undangan  di  bidang tata 

kota dan   bina  jasa konstruksi.  

6. Melaksanakan pengawasan  terhadap   fungsi    dan pemanfaatan tata  kota 

dan bina jasa konstruksi. 

7. Memberi  petunjuk  dan  pembinaan  kepada bawahaan  atas  Pelaksanaan 

tugas dan terlaksananya pengawasan melekat.   

8. Melaksanakan     tugas    kedinasan diperintah oleh atasan lainnya yang 

diperintah oleh atasan. 

Bidang Tata Kota dan Bina  Jasa  Konstruksi  dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang dalarn tugasnya bertanggungjawab  kepada Kepala Dinas. Dalam  

melaksanakan  tugas dan fungsinya, Bidang Tata Kota dan Bina   Jasa 

Konstruksi di bantu  oleh  : 

1. Seksi Tata Kota dan Tata Ruang 

2. Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan 

3. Seksi  Kemitraan Jasa dan Teknik Kontruksi 

 

2.3.21.  Kepala Seksi Tata  Kota dan Tata Ruang 

Seksi Tata  Kota dan Tata Ruang mempunyai tugas : 

1. Menyusun  kebijakan  teknis  perencanaan  program dan evaluasi   

pelaksanaan  tugas-  tugas pada bidang  tata kota dan tata ruang.  
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2. Melaksanakan  urusan pemerintah  di bidang pemanfaatan ruang dan 

pemetaan ruang sesuai dengan kewenangan. 

3. Menyiapkan  bahan dalam rangka penyusunan rencana tata kota dan tata 

ruang. 

4. Melakukan   pengawasan pemanfaatan  tata  kota  dan tata ruang sesuai 

dengan ketentuan  teknis. 

5. Melaksanakan proses perizinan,  pemanfaatan  ruang, izin  Lokasi, 

konstruksi mendirikan   bangunan,  izin kontruksi. 

6. Melaksanakan tugas lainnya yang  diberikan  oleh atasan. 

 

2.3.22.  Kepala Seksi Pemanfatan Ruang Milik Jalan 

 Seksi Pemanfatan Ruang Milik Jalan mempunyai tugas : 

1. Menyiapkan   bahan   perumusan   kebijakan  teknis   di bidang 

pemanfaatan ruang milik jalan. 

2. Menyiapkan bahan  penyusunan  program dan  rencana kerja anggaran 

dibidang  pemanfaatan milik jalan. 

3. Menyiapkan  bahan   koordinasi pelaksanaan  teknis  di bidang 

pemanfaatan milik jalan. 

4. Menyiapkan   bahan  izin  pengembangan  jalan   masuk bidang 

pemanfaatan milik jalan. 

5. Menyiapkan  bahan  izin  galian  di ruang  milik jalan  di bidang 

pemanfaatan milik jalan. 

6. Menyiapkan bahan izin  pelayanan  izin dispensasi jalan,  dan bahan  izin 

penutupan jalan. 

7. Menyiapkan   bahan  rekomendasi  pertimbangan pemanfaatan   ruang,   

pemanfaatan  jalan  dan  ruang pengawasan  jalan. 

8. Melaksanakan  tugas   lainnya    yang   diberikan   oleh atasan 
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2.3.23. Kepala Seksi  Kemitraan Jasa dan Teknik Kontruksi 

  Seksi  Kemitraan Jasa dan Teknik Kontruksi mempunyai tugas : 

1. Menyusun kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan  kontruksi 

dan  investasi di  bidang infrastruktur  meliputi usaha dan kelembagaan 

penyelenggaraan konstruksi. 

2. Menyusun  rencana kerja dan rencana anggran seksi kemitraan jasa dan 

teknik  kontruksi. 

3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam 

pelaksanaan tugas. 

4. Melaksanakan   perencanaan  teknis  dibidang  teknik konstruksi. 

5. Melaksanakan/  melakukan pengawasan  teknis mengenai kemitraan  jasa  

dan  teknik  kontruksi. 

6. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seksi 

kemitraan jasa dan  teknik konstruksi. 

7. Melaksanakan tugas lainnya  yang  diberikan   oleh kepala bidang tata 

Kota dan bina jasa konstruksi. 

 

 

 



                      BAB III 

      PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

3.1.  PELAKSANAAN PKL: 

        MUTIA FADILA, NPM 14311446 
 
 
3.1.1.  Bidang Kerja Bidang Cipta Karya 

       Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis ditempatkan pada 

Bidang Cipta Karya, divisi ini bertugas melakukan pengelolaan urusan 

administrasi dinas, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, hubungan masyarakat, 

dan pembuatan laporan dinas.  

 

3.1.2.  Pelaksanaan Kerja 

       Kegiatan PKL dilaksanakan selama dua bulan yaitu pada tanggal 10 Juli 2017 

sampai dengan tanggal 2 September 2017, berikut rincian kegiatan pelaksanaan 

kerja selama PKL, pada bidang kerja Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan umum 

dan penataan ruang kabupaten Tanggamus provinsi Lampung dapat dilihat pada 

tabel 3.1 dibawah ini: 

Tabel 3.1 Daftar Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

No Tanggal Kegiatan 

1 10 Juli 2017 Membuat surat usulan kegiatan APBN-P 2017 

2 11 Juli 2017 Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar 

3 12 Juli 2017 Mengagendakan berkas/proposal yang masuk 

4 13 Juli 2017 Membantu pimpinan dalam penyusunan SPJ 

5 14 Juli 2017 Membuat SPT Pegawai yang akan dinas Luar 

6 17 Juli 2017 Membantu Bendahara dalam merencanankan anggaran 

yang ada di DPA untuk di SPJ kan 

7 18 Juli 2017 Membantu pemberkasan kesatker yang berwenang dalam 

hal pemberian nomor  

8 19 Juli 2017 Melakukan pengawasan pekerjaan pada dinas PUPR 

9  20  Juli 2017 Merapihkan berkas yang diarsipkan dilemari fiiling kabinet 
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Tabel 3.1 Daftar Pelaksanaan Kegiatan PKL (lanjutan) 

No Tanggal Kegiatan 

10 21 Juli 2017 Menyiapkan data bekas pekerjaan yang akan di 

asistensikan 

11 24 Juli 2017 

 

Membantu membuat berita acara PHO (Progress 

Handover) 

12 25 Juli 2017 

 

Membuat absensi pegawai Bidang Cipta Karya 

dilingkungan dinas PUPR 

13 28  Juli 2017 Mengarsipkan Surat masuk dan keluar 

14 31 Juli 2017 Mengagendakan berkas/proposal yang masuk SPJ 

15 1 Agustus 2017 Membantu atasan dalam penyusunan 

16 2 Agustus 2017 Membuat SPT Pegawai yang akan dinas Luar 

17 3 Agustus 2017 Membantu Bendahara dalam merencanankan anggaran 

yang ada di DPA  

18 4 Agustus 2017 Membantu pemberkasan kesatker yang berwenang dalam 

hal pemberian nomor 

19 7 Agustus 2017 Melakukan pengawasan pekerjaan pada dinas PUPR 

20 8 Agustus 2017 Merapihkan berkas yang diarsipkan & ATK dilemari 

fiiling kabinet 

21 9 Agustus 2017 Menyiapkan data bekas pekerjaan yang akan di 

asistensikan 

22 10 Agustus 2017 Membantu membuat berita acara PHO (progress 

Handover) 

23 11 Agustus 2017 Membuat absensi pegawai Bidang Cipta Karya 

dilingkungan dinas PUPR 

24 18 Agustus 2017 Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar 

25 21 Agustus 2017 Entri data program kerja dinas PUPR kabupaten 

Tanggamus 

26 16 Agustus 2017 Membantu pemberkasan kesatker yang berwenang dalam 

hal pemberian nomor 

27 17 Agustus 2017 Upacara HUT-RI  
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Tabel 3.1 Daftar Pelaksanaan Kegiatan PKL (lanjutan) 

No Tanggal Kegiatan 

28 18 Agustus 2017 Melakukan pengawasan pekerjaan pada Dinas 

Pekerjaan Umum & penataan Ruang 

29 21 Agustus 2017 Menyiapkan data bekas pekerjaan yang akan di 

asistensikan 

30 22 Agustus 2017 Membantu atasan dalam penyusunan SPJ 

31 23 Agustus 2017 Mengarsipkan Surat masuk dan keluar 

32 24 Agustus 2017 Membuat SPT Pegawai yang akan dinas Luar 

 

3.1.3.  Kendala Yang Dihadapi 
 
         Dari pelaksanaan kerja praktik kerja lapangan yang dilaksanakan selama 

dua bulan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus, 

penulis menemukan kendala yaitu proses pencarian dokumen bukti surat masuk, 

surat keluar dan surat dinas lainnya membutuhkan waktu yang cukup lama saat 

pencarian surat ketika diperlukan, penyimpanan dokumen surat dalam rak dapat 

menyebabkan surat-surat hilang maupun mudah rusak. 

 

3.1.4. Cara Mengatasi Kendala 

          Untuk mengatasi kendala yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Tanggamus, menggunakan  beberapa Referensi teori para ahli 

dan jurnal, diantaranya:   

Mensitasi menurut hasil penelitian (Kusdinar, 2014) penelitiannya membahas 

tentang Kesulitan dalam pencarian data surat keluar dan surat masuk di Bagian 

Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Kota Bandung, karena 

pengolahan data arsip surat masuk dan surat keluar yang masih dicatat dalam 

buku besar dan belum menggunakan program aplikasi yang mendukung. Karena 

itu dibuat perancangan sistem informasi arsip surat masuk dan keluar di Bagian 

Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Kota Bandung yang 

diusulkan dengan menggunakan Metode Pengembangan sistem Model 

Prototyping. 
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Menurut (Wursanto, 1991) Surat masuk adalah semua jenis surat yang  diterima 

dari instansi lain maupun dari perorangan, baik yang diterima melalui pos (kantor 

pos) maupun yang diterima dari kurir (penerima surat) dengan mempergunakan 

buku pengiriman (ekspedisi).   

Menurut (Wursanto, 1991) Surat keluar adalah segala komunikasi tertulis yang 

diterima oleh suatu badan usaha dari instansi lain atau perorangan. 

Menurut (The Liang Gie, 2000) Arsip sebagai kumpulan warkat-warkat yang 

disimpan secara teratur, berencana karena mempunyai sesuatu kegunaan agar 

setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. 

 

3.1.4.1. Proses Arsip Elektronik (E-Arsip) : 

      Menurut (Sambas dan Hendri, 2016) Tahapan yang dapat dilakukan dalam 

kegiatan penyimpanan arsip elektronik (E-Arsip), khususnya yang terkait alih 

media arsip dari media kertas ke media elektronik (E-Arsip) yaitu sebagai berikut: 

1. Menyiapkan Surat/naskah Dinas yang akan di alih media. 

2. Melakukan scanning terhadap naskah /surat. 

3. Membuat folder-folder pada komputer, sebagai tempat penyimpanan surat 

atau naskah dinas yang telah di scann.  

4. Membuat hyperlink yaitu menghubungkan antara daftar arsip dengan arsip 

hasil scann. 

 

3.1.4.2. Model Proses Perancangan Arsip Elektronik (E- Arsip) 

      Model Proses Perancangan Arsip Elektronik (E- Arsip) menurut (Sambas dan 

Hendri, 2016) yang akan dirancang, dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Proses Perancangan Arsip Elektronik (E- Arsip) 

(Sambas dan Hendri, 2014) 



 

 

BAB IV 

          PENUTUP 

 

 
 

 
4.1 Simpulan 

      Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan di Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus, dan pembahasan 

pada laporan praktik kerja lapangan (PKL) maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Bidang Cipta Karya merupakan salah satu divisi yang terdapat dalam 

organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten 

Tanggamus, Provinsi Lampung, divisi ini bertugas melakukan pengelolaan 

urusan Administrasi Dinas, Kepegawaian, Perlengkapan, Keuangan, 

Hubungan Masyarakat, dan pembuatan Laporan Dinas.  

2. Proses pencarian dokumen bukti surat masuk, surat keluar dan surat dinas 

yang saat ini sedang masih dilakukan secara manual sehingga 

membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencarian dokumen yang 

dibutuhkan. 

3. Untuk mengatasi kendala yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Dan 

Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus menggunakan beberapa referensi 

teori para ahli, jurnal, yaitu dengan merancang sebuah Sistem Manajemen 

Dokumen Elektronik (E- Arsip)  berbasis website, dan mampu mengatasi 

permasalahan yang ada, serta membantu meningkatkan kinerja para 

pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. 

4. Penyimpanan arsip dalam bentuk Elektronik (E- Arsip)   merupakan salah 

satu alternatif solusi dalam praktik pengelolaan arsip manual/berbasis 

kertas. Hal ini dimungkin karena penyimpanan arsip dalam bentuk digital 

memberikan banyak keuntungan dalam hal peningkatan efisiensi dan 

efektifitas pengelolaan arsip. 
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4.2 Saran 

          Berdasarkan kesimpulan diatas, saran untuk pengembangan selanjutnya yaitu : 

1. Sistem informasi yang dibangun dapat membantu bagian administrasi 

dalam melakukan pengarsipan surat, sedangkan Kepala Dinas dapat 

melakukan disposisi tanpa harus berada di kantor sehingga mengurangi 

keterlambatan dalam memberi tanggapan surat yang masuk. Pegawai dapat 

melihat langsung surat yang dikirim dari Kepala Dinas. Sehingga pegawai 

tahu apabila mendapat surat dari Kepala Dinas dan mempermudah Kepala 

Dinas dalam memberikan surat kepada pegawainya tanpa melalui admin. 

2. Aplikasi ini hanya dapat digunakan untuk  pengelolaan surat, sehingga 

untuk integrasi sistem yang lebih bagus selanjutnya memerlukan 

pengembangan lebih lanjut.  
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