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RINGKASAN PELAKSANAAN  

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Praktik  Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan terpadu dari 

seluruh pengalaman belajar sebelumnya kedalam program pelatihan ilmu yang 

telah dipelajari. Praktik Kerja Lapangan (PKL) juga merupakan sebagai tenaga 

professional. Dalam laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini membahas 

beberapa kegiatan pelaksanaan kerja kendala atau masalah yang dihadapi di 

Kepolisan Resor Kota (POLRESTA) Bandar Lampung. 

Penempatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dibagi dibeberapa bagian 

dengan bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bagian Sat Reskrim 

yang di tugaskan secara rutin adalah membantu membuat Surat Rekomendasi 

Catatan Kriminal. Pada bagian Bag Sumda (Bagian Sumber Daya) yang di 

tugaskan secara rutin membuat surat perintah latihan untuk seluruh Bagian dan 

Satuan. Pada bagian Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas) yang di tugaskan secara rutin 

membantu membuat Surat Izin Jalan. 

Cara penanganan untuk Kepolisian Resor Kota (POLRESTA). dalam 

mengarsip surat menggunakan penyusunan arsip berdasarkan tanggal sehingga 

dapat meminimalisir terjadinya kesulitan dalam pencarian data 

 

 

Kata Kunci : PKL, Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Bandar Lampung 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia 

sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam 

menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan 

Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, adapun Tujuan Pendidikan Nasional 

yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 

menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”  

Tri Dharma Perguruan Tinggi itu sendiri mencakup tiga hal penting yang 

harus dikembangkan.Yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 

Dengan pendidikan, mahasiswa mempunyai dasar berpikir yang benar dalam 

memutuskan berbagai hal didunia kampus maupun pasca kampus, sedangkan 

Penelitian menjadi factor penting dalam mempercepat perkembangan ilmu 

pengetahuan dasar maupun terapan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung 

maupun pada masa depan. Pendidikan dan penelitian yang dilakukan tidak akan 

memiliki kegunaan yang signifikan apabila tidak diterapkan kepada masyarakat 

secara langsung(UTI, 2017). 

Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga tentang pengabdian kepada 

masyarakat dapat diartikan jika mahasiwa yang telah menyelesaikan tugas 

belajarnya di bangku kuliah memiliki tanggung jawab untuk mentransfer dan 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah kepada 

masyarakat.Salah satu kegiatan yang dapat membantu terwujudnya Tri Dharma 

Perguruan Tinggi tersebut adalah melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di instansi 

maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL. Program PKL merupakan 

akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di FTIK 

Universitas Teknokrat Indonesia.PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan 

mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten 

pada bidangnya masing-masing(UTI, 2017). 

Dengan demikian PKL merupakan suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh 

pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam 

semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari.PKL 

diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen 

pembimbing yang memenuhi syarat.PKL merupakan salah satu syarat yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang 

Strata Satu (UTI, 2017). 

Polresta merupakan tempat pelayanan administrasi masyarakat serta tempat 

pengaduan masyarakat menganai permasalahan kriminalitas yang sering terjadi di 

lingkungan masyarakat sehari-hari.Tugas dan fungsi Polresta dibagi dalam 

beberapa bagian dan satuan(PolrestaBalam, 2016). Berdasarkan proses 

administrasi Polresta penulis memilih Polresta Bandar Lampung sebagai tempat 

untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), selain ingin mengetahui 

administrasi perkantoran, dan mengetahui dunia kerja sesungguhnya, Polresta 

Bandar Lampung sesuai dengan jurusan Sistem Informasi dimana selama 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan penulis diajarkan tentang pengolahan data 

dan administrasi perkantoran untuk pelayanan masyarakat. 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari 

ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. 

2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 
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3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon 

lulusan di dunia kerja. 

4. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas instansi. 

5. Mengetahui tentang dunia Administrasi Kepolisian. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan untuk penulis adalah: 

1. Dapat mengetahui dunia kerja yang sebenarnya 

2. Menambah wawasan mengenai administrasi perkantoran 

3. Mendapatkan pengalaman untuk bekal kerja 

4. Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, 

seperti mata kuliah Pengembangan pribadi, Aplikasi komputer, Kearsipan 

dan Bahasa Indonesia. 

Kegunaan untuk Universitas Teknokrat Indonesia sendiri adalah : 

1. Universitas Teknokrat Indonesia lebih kenal di dunia instansi 

pemerintahan 

2. Mempererat hubungan kerjasama yang baik antara Universitas Teknokrat 

Indonesia dengan Perusahaan atau lembaga instansi lainnya 

3. Melalui pengalaman Praktik Kerja Lapangan Universitas Teknokrat 

Indonesia dapat meningkatkan kualitas lulusannya. 

Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi instansi adalah: 

1. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan instansi sehingga dapat 

membuat instansi tersebut dikenal dikalangan pendidikan 

Instansiakan memperoleh masukan dan umpan balik guna memperbaiki 

dan mengembangkan hal – hal yang dianggap perlu. 

1.4 Tempat PKL 

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Polresta Bandar Lampung yang 

beralamatdi Jalan MT Haryono No.15, Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, 

Kota Bandar Lampung Telp. (0721)-253-110, Kode Pos: 35244. Merupakan 

instansi yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat danpenegak hukum. 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2017 

sampai 2 September 2017 atau selama 50 hari, yang dilaksanakan di Polresta 

Bandar Lampung, dengan waktu kerja dimulai hari Senin sampai dengan Sabtu 

Pukul 06:45-16:45 WIB. 

 

 



 

 

 

 

BAB 2 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di 

Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri 

mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin 

oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada 

awalnya Kepolisian berada dalam lingkungan kementerian dalam negeri dengan 

nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah 

administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa 

Agung. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 

1946 no.11/S.D Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung 

kepada Perdana Menteri tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai 

Hari Bhayangkara hingga saat ini (Polri, 2016). 

Kepolisian Republik Indonesia memiliki cakupan wilayah hukum yang 

sangat luas sehingga dalam operasional tugasnya. Kepolisian Republik Indonesia 

dibagi sesuai wilayah Provinsi dan dibagi hingga ke sub bagian yang lebih kecil 

lagi mulai dari Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor Kota hingga Kepolisian 

Sektor. Kepolisian Resor Kota di singkat Polresta adalah Struktur komando 

Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota, yang bertugas 

menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam rangka memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat(Polri, 2016).Kepolisian Resor Kota 

(Polresta) Bandar Lampung terletak di Jalan MT Haryono No.15, Gotong 

Royong, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung / (0721) 25110. 
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2.2 Struktur Organisasi 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Polresta Bandar Lampung 

 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi 

dan tata kerja Polresta Bandar Lampung sesuai Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 

2010 tanggal 30 september 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada 

Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor, bahwa susunan organisasi Polresta Bandar 

Lampung terdiri dari : 

1. Kapolresta (Kepala Kepolisian Resor Kota) 

Tugas dan fungsi Kapolresta sebagai berikut: 

1. Penjabaran lebih lanjut kebijaksanaan pelaksanaan Kapolda dan 

pembinaan teknis dari Pembina Fungsi, sesuai dengan bidang 

fungsinya masing-masing serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas yang dibebankan kepada para Kabag dan para Kasat fungsi. 

2. Melaksanakan lebih lanjut perintah operasi khusus Terpadu yang 

bersifat terpusat maupun mandiri kewilayahan serta operasi 

Kamtibmas sesuai kebutuhan, dengan didukung perkiraan keadaan 

Intelejen Polresta (Prinlak) ditingkatkan ke Satuan Kewilayahan 

Polresta, hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Kapolda melalui 
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Wakapolda. 

3. Melaksanakan administrasi dan perawatan personil, materi dan 

logistik, termasuk pelayanan keuangan, kesejahteraan dan hak-hak 

prajurit serta meningkatkan pembinaan dan penggunaan kekuatan 

untuk menunjang tugas-tugas operasional Kepolisian(Lampung, 

2016). 

2. Wakapolresta (Wakil Ketua Kepolisian Resor Kota) 

Tugas dan fungsi Wakapolresta adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan dan menjabarkan semua kebijaksanaan serta perintah 

atau petunjuk Kapolresta di bidang operasional dalam bentuk piranti 

lunak (Proja, Juklap, Jukmin dan Protap) maupun tulisan dinas berupa 

surat perintah, TR (Telegram), dan sebagainya untuk di distribusikan 

kepada Satuan Fungsi maupun Polsek/ta. 

2. Menerima petunjuk dan perintah dalam rangka pelaksanaan fungsi 

dan peranan Komando dan Pengadilan dalam situasi krisis maupun 

dalam pelaksanaan Operasi Kepolisian dan pada kasus-kasus tertentu. 

3. Mengajukan syarat untuk melaksanakan operasi Kepolisian Mandiri 

Kewilayahan terutama dalam penanggulangan kasus-kasus menonjol. 

4. Melaporkan semua kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

5. Mengkoordinir Para Kabag dan Kasat Fungsi dalam melaksanakan 

Operasi baik yang bersifat terpadu maupun mandiri dan pelaksanaan 

administrasi personel, logistic dan anggaran serta melakukan upaya 

untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan 

operasional(Lampung, 2016). 

3. Kasiwas 

1. Pelaksanaan monitoring secara rutin maupun insidentil. 

2. Pemberian saran tindak terhadap penyimpangan. 

3. Penyusunan admin umum dan perencanaan. 
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4. Sipropam (Seksi Profesi dan Pengamanan) 

 Sipropam bertugas membantu Kapolres dalam merumuskan kebijaksanaan 

umum/pokok dalam bidang pembinaan fungsi Provos di lingkungan 

Polri.Melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan 

peraturan-peraturan lainnya, tata tertib serta kedisiplinan-kedisiplinan lainnya. 

5. Sikeu (Seksi Keuangan) 

Sikeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi 

pembiayaan, pengadilan, pembukaan, dan akuntansi, pelaporan serta 

pertanggung jawaban keuangan. 

6. Sium (Seksi Umum) 

Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan 

ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sium 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Pelayanan   administrasi   umum   dan   ketatausahaan   antara   lain 

kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polres. 

2. Pelayanan  markas  antara  lain  pelayanan  fasilitas  kantor,  rapat,    

angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan  

urusan dalam di lingkungan Polres. 

7. Bag Ops (Bagian Operasional) 

Bag Ops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi 

Kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, 

menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan 

pengamanan markas, fungsi Bag Ops memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi Kepolisian. 

2. Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama 

dan pelatihan dalam rangka operasi Kepolisian. 

3. Perencanaan dan pengendalian operasi Kepolisian, termasuk 

pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi 

dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah. 
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4. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah 

pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi 

Kepolisian serta tindakan kontinjensi. 

5. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas 

di lingkungan Polres. 

8. Bag Ren (Bagian Perencanaan) 

Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan 

program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas 

pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan, 

Bag Ren memiliki funsgsi sebagai berikut: 

1. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Polres, 

antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Renja, dan Renja. 

2. Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres. 

3. Pemantauan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan 

pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi analisis 

target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.  

9. Bag Sumda (Bagian Sumber daya) 

Tugas Bagian Sumber Daya (Bag Sumda) bertugas melaksanakan 

pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, 

pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagian bag sumda 

memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

1. Subbag Pers (Sub Bagian Pembinaan dan Administrasi Personel) 

1. Pembinaan karier personel Polres antara lain Usulan Kenaikan 

Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), mutasi, 

pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi 

lingkup kewenangan Polres. 

2. Perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, 

mental, jasmani, moril dan materiil, dan mengusulkan tanda 

kehormatan. 
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3. Pembinaan psikologi personel, antara lain kesehatan jiwa personel 

dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api. 

4. Pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis Kepolisian, keterpaduan 

antar fungsi teknis Kepolisian dan fungsi pendukung. 

5. Pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta 

keluarganya. 

2. Subbag Sarpras (Pembinaan Administrasi Sarana dan Prasarana) 

1. Menginventarisir, merawat, dan menyalurkan perbekalan umum, 

peralatan khusus, senjata api, dan angkutan. 

2. Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang 

Milik Negara (SIMAK BMN). 

3. Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon. 

3. Urkes (Urusan Kesehatan) 

Tugas dan tanggung jawab urkes sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan fungsi dukungan kedokteran Kepolisian 

terhadap tugas oprasional serta dukungan kesehatan kesemaptaan 

Polres. 

2. Melakasaan fungsi pelayanan kesehatan kepada personel dan 

keluarga serta masyarakat sekitarnya secara terbatas. 

3. Melaksanakan fungsi layanan administrasi personel dan 

ketatausahaan dilingkungan urusan kesehatan Polres 

4. Paurkes dalam melaksanakan tugas nya dibantu oleh Bamin dan 

Banum. 

10. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) 

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap 

laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta 

memberikan pelayanan informasi.SPKT menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

1. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain 

dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi 

(STTLP), Surat  Pemberitahun  Perkembangan  Hasil  Penyidikan 

(SP2HP),  Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat 
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Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima 

Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan  Lapor  Diri (SKLD),  

Surat  Izin  Keramaian  dan  Kegiatan Masyarakat  Lainnya, Surat  

Izin  Mengemudi (SIM),  dan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor (STNK). 

2. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara 

lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), 

Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi 

pemerintah. 

3. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain 

telepon, pesan singkat, atau jejaring sosial (internet). 

4. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Penyiapan registrasi  pelaporan,  penyusunan  dan penyampaian 

laporan harian kepada Kapolres melalui Bagops. 

11. Sat Intelkam (Satuan Intelejen Dan Keamanan)  

Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen 

bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan 

penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat. Sat Intelkam 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan. 

2. Persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres. 

3. Pelaksanaan   kegiatan   operasional   intelijen   keamanan   guna 

terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini 

(early  warning),  pengembangan  jaringan  informasi  melalui 

pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen. 

4. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal 

atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah 

daerah. 

5. Pendokumentasian   dan   penganalisisan   terhadap   perkembangan 

lingkungan  setrategis   serta   penyusunan   produk   intelijen   untuk 

mendukung kegiatan Polres. 
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6. Penyusunan  prakiraan  intelijen  keamanan  dan  menyajikan  hasil 

analisis   setiap   perkembangan   yang   perlu   mendapat   perhatian 

pimpinan. 

7. Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara 

lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, 

pameran, pekan raya, dan pertunjukkan/permainan ketangkasan. 

8. Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk 

rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, 

diskusi panel, dialog interaktif, outward bound, dan kegiatan politik. 

9. Pelayanan  SKCK  serta  rekomendasi  penggunaan  senjata  api  dan 

bahan peledak. 

12. Sat Reskrim (Satuan Reserse Dan Kriminal) 

Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan 

pengawasan tindak  pidana,  termasuk  fungsi  identifikasi  danlaboratorium 

forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Satreskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, 

serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. 

2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita 

baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Pengidentifikasian  untuk  kepentingan  penyidikan  dan  pelayanan 

umum. 

4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji 

efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim. 

5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan 

oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres. 

6. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang 

operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara 

lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di 

daerah hukum Polres. 

13. Sat Resnarkoba (Satuan Reserse Dan Narkoba) 

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, 

penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan 

peredaran  gelap  Narkoba  berikut  prekursornya,  serta pembinaan dan 

penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan 

Narkoba. Sat Resnarkoba menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  penyalahgunaan  dan 

peredaran gelap Narkoba. 

2. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi 

korban penyalahgunaan Narkoba. 

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana penyalahgunan Narkoba yang dilakukan oleh unit 

reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres. 

4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji 

efektivitas pelaksanaan tugas Sat Resnarkoba. 

14. Sat Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) 

Sat Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi 

kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat 

(Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap 

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus 

(Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan 

tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat 

terhadaphukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.Satbinmas 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa 

dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat 

terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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2. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, 

ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat. 

3. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen 

masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak. 

4. Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta 

Satuan Pengamanan (Satpam) dan pemberdayaan kegiatan Polmas 

yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres 

dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan tokoh 

masyarakat. 

15. Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas) 

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan 

masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi 

kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan 

penegakan hukum di bidang lalu lintas.Satlantas menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian. 

2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, 

Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas. 

3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka 

penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran 

lalu lintas. 

4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

serta pengemudi. 

5. Pelaksanaan patroli jalan raya jalan raya dan penindakan pelanggaran 

serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan 

hukum, serta menjamin keamanan lalulintas di jalan raya. 

6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan. 

16. Sat Pam Obvit 

Sat Pam Obvit adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada 

dibawah Kapolres. Sat Pamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan 

pengamanan objek vital yang meliputi proyek atau instalasi vital, objek wisata, 

kawasan tertentu dan objek lainnya termasuk vip yang memerlukan 
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pengamanan kepolisian.Sat Pam di pimpin Kasat Pamobvit yang bertanggung 

jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah 

kendali Wakapolres. 

17. Sat Pol Air (Satuan Polisi Perairan) 

Sat Polair adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah 

Kapolres.Sat Polair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, 

yang meliputi penegakan hukum diperairan, pembinaan masyarakat pantai dan 

perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan 

(SAR).Sat Polair dipimpin Kasat Polair. 

18. Sat Tahti (Satuan Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti) 

Sat Tahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi 

pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, 

dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, 

melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.Sat Tahti menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan 

tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah dan 

kondisi tahanan beserta administrasinya. 

2. Pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan. 

3. Pengelolaan barang titipan milik tahanan. 

4. Pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya. 
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2.4 Logo Perusahaan 

 

 

Gambar 2.2 Logo Polresta Bandar Lampung 

 

1. Payung Jurai merupakan payung kebesaran adat Lampung yang bertangkai 

emas dan berisi simetris, masing-masing 3 sisi yang mencerminkan Tri 

Brata. Posisi payung yang berdiri tegak dan terbuka penuh memayungi 

Gunung Krakatau dan Mahkota Siger menandakan bahwa payung adat 

tersebut mengayomi kawasan Lampung seperti halnya Polda Lampung yang 

selalu setia mengayomi masyarakat. 

2. Gunung Krakatau adalah ciri khas alam Lampung yang luar biasa 

sejarahnya. 

3. Mahkota Siger adalah simbol adat istiadat masyarakat Lampung. 

4. Warna Hitam dan Kuning adalah warna legendaris Polri, yang 

menggambarkan simbol dari Polri itu sendiri. 

5. Warna Kuning Keemasan berlambang kebesaran dan keagungan hati nurani 

setiap personil Polri. 

6. Warna Hitam adalah lambang keabadian dan sikap tenang yang bermakna 

harapan agar Polri tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun(Lampung, 

2016). 

2.5 Alamat dan Denah Lokasi 

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Polresta Bandar Lampung yang 

beralamatdi Jalan MT Haryono No.15, Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, 
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Kota Bandar Lampung Telp. (0721)-253-110, Kode Pos: 35244. Merupakan 

instansi yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat danpenegak hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Denah Lokasi Universitas Teknorat Indonesia ke Polresta Bandar 

Lampung



 

 

 

 

BAB 3 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3.1 Pelaksanaan PKL oleh ADITYA DWI SAPUTRA (14311736) 

3.1.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Polresta 

Bandar lampung penulis ditugaskan untuk bekerja di bagian Kaur Bin Ops Sat 

Reskrim (Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal) di 

bawah bimbingan Bapak Nawardin selaku Kasat Reskrimdi Polresta Bandar 

Lampung. 

Kaur Bin Ops dipimpin oleh seorang Kaur Bin Ops dan dibantu oleh 

beberapa unsur staf yaitu Baur Min Ops (Bintara Urusan Administrasi 

Operasional), Baur Mindik (Bintara Urusan Administrasi Penyidikan) dan Banum 

(Bintara Umum). Menindak lanjuti dan melaksanakan setiap perintah dan 

kebijakan Pimpinan. Merumuskan dan mengembangkan, mengawasi, 

mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur di Sat Reskrim. Membuat 

rencana kegiatan, Program kegiatan, Program Latihan. Berikutbagian dalam 

reskrim:  

1. Unit Lidik Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) 

Bertugas melaksanakan penyidikan  kasus-kasus tindak Pidana korupsi, 

penerapan manajemen anggaran.Unit Lidik Tipikor dipimpin oleh Kanit 

(Kepala Unit) dengan dibantu oleh beberapa Kasubnit, Bintara Administrasi 

(Bamin). Menganalisa dan memberikan petunjuk tentang laporan polisi 

yang diterima kepada Kasubnit dan penyidik-penyidik pembantu yang 

ditunjuk untuk menanganinya. Memberikan arahan dan petunjuk kepada 

Kasubnit Lidik berikut anggota lidik tentang pelaksanaan tugas penyidikan 

yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas lidik. 

2. Unit Lidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) 

Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang 

menyangkut kekerasan terhadap wanita dan anak-anak serta kekerasan 
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dalam rumah tangga baik sebagai pelaku maupun korbannya.Unit PPA 

dipimpin oleh Kepala Unit (KANIT) dengan dibantu oleh beberapa 

Kasubnit serta Bintara Administrasi (Bamin) yang bertugas melakukan  

Koordinasi dengan Instansi Pemerintah, Swasta dalam menangani kasus-

kasus tindak pidana anak dan wanita. 

3. Unit Lidik Jatanras (Kejahatan dan Kekerasan) 

Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan untuk kasus-kasus menonjol 

dan berintensitas tinggi, kejahatan, dengan kekerasan, tindak pidana yang 

menyangkut harta benda, penculikan, pembunuhan serta memberikan 

bantuan terhadap unit-unit yang memerlukan tindakan kepolisian 

(penangkapan/upaya paksa).Unit Jatanras dipimpin oleh Kanit (Kepala 

Unit)) dengan dibantu oleh beberapa Kasubnit (Kepala Sub Unit) serta 

Bamin (Bintara Administrasi). Menganalisa dan memberikan petunjuk 

tentang laporan Polisi yang diterima kepada Kasubnitdan penyidik-penyidik 

pembantu yang ditunjuk untuk menanganinya. Memberikan arahan dan 

petunjuk kepada Kasubnit Lidik berikut anggota lidik tentang pelaksanaan 

tugas penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu dan 

membuat laporan pelaksanaan tugas lidik. 

4. Unit Lidik Ranmor (Pencurian Kendaraan Bermotor) 

Bertugas melaksanakan penyidikan tindak pidana pencurian, pemalsuan 

surat-surat kendaraan dan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang 

berhubungan dengan ranmor R-2 maupun R-4.Unit Ranmor dipimpin oleh 

Kepala Unit (Kepala Unit) dengan dibantu oleh beberapa Kasubnitserta 

Bintara Administrasi (Bamin) yang bertugas membuat data tentang tempat 

serta waktu terjadinya curanmor gunamenetukan daerah rawan curanmor 

serta antisipasi penanggulangannnya. Melakukan tindakan upaya paksa 

terhadap pelaku curanmor sesuai dengan undang-undang maupun prosedur 

yang berlaku. 

5. Unit Identifikasi 

Unit ini dipimpin oleh Kepala Urusan Identifikasi (Kaur Ident) yang 

bertugas memberikan pembinaan dan bantuan tehnis atas pelaksanaan dan 

kegiatan Identifikasi.Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Unit identifikasi 
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juga menyelenggarakan Administrasi Identifikasi dan fungsi Identifikasi, 

Fotografi Kepolisian, mengambil/penyimpanan/pelayanan sidik jari dan 

bukti-bukti yang ada di KTP guna menunjang keberhasilan pengungkapan 

tindak pidana kriminal maupun non-kriminal. 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Polresta Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 3.1 di 

bawah ini. 

Tabel 3.1 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

No Kegiatan 

1 Membantu membuat surat Rekomendasi catatan criminal untuk pembutan 

SKCK ( Surat Keterangan Catatan Kriminal) 

2 Membantu menyusun laporan Polisi dan Laporan BAP (Berita Acara 

Pemeriksaan) 

 

Berdasarkan  tabel 3.1 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kegiatan 

yang dilakukan oleh penulis yaitu,membantu sistem kerja di Reskrim (KAUR 

BIN OPS) melakukan pembuatan surat rekomendasi catatan kriminal yang 

merupakan tahap awal dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 

(SKCK). Hal pertama yang harus dilakukan kepada para pembuat surat 

Rekomendasi adalah menyerahkan surat pengantar dari kelurahan, Pas foto 4x6 

berwarna dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar, fotokopi beberapa  

identitas diri seperti fotokopi KTP dan KK sebagai persyaratan membuat surat 

rekomendasi. 

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menyusun laporan 

Polisi dan Laporan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Kegiatan ini merupakan 

mengumpulkan laporan pengaduan masyarakat yang belum ditangani kasusnya 

namun sudah dalam bentuk arsip lembaran yang selanjutnya akan dilakukan 

otorisasi oleh Kasat Reskrim yang selanjutnya dibagikan kebagian unit yang 

bersangkutan dengan kasus tersebut. 
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3.1.3 Kendala yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi penulis saat melakukan praktik kerja 

lapangan (PKL) di PolrestaBalam yaitu: 

Printer mengalami problem pada saat mencetak. Hal ini terjadi karena 

banyaknya dokumen yang tercetak dan printer yang digunakan sudah cukup 

lama dan belum diganti. Problem yang sering terjadi seperti : 

1. Pada saat mencetak kertas tersangkut pada printer. 

2. Tidak dapat menscan 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Adapun kendala yang dihadapi, maka penulis memberikan solusi sesuai dengan 

kendala yang dihadapi : 

Pada saat printer mengalami problem seperti yang sudah disebutkan diatas 

maka penulis memberikan solusi seperti : 

1. Apabila kertas menyangkut pada saat mencetak, maka hal yang perlu 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Matikan terlebih dahulu power printer. 

2. Lalu lepaskan kabel power printer dari konektor (stop kontak) 

listrik. 

3. Keluarkan kertas dari penampan printer 

4. Buka pemisah kertas yang tersumbat dikedua sisinya dan tarik 

secara perlahan. 

5. Masukan kertas ke penampan dan cobalah untuk mencetak 

kembali. 

2. Apabila lampu indikator hanya berkedip-kedip saat diberikan perintah 

mecetak, hal yang harus di lakukan adalah: 

1. Catdrige printer belum terpasang atau belum dipasang dengan 

sempurna, maka cek kembali catdrige nya. 

3.1.5 Usulan Solusi 

Menurut (Rusyamsi, 2009) Ketika anda akan mengoperasikan scanner dan 

tiba-tiba salah satu pesan tersebut maka kemungkinan besar penyebabnya adalah 

scanner yang belum terkoneksi secara hardware ini bisa saja disebabkan karena 

card SCSI-Interface tidak terpasang dengan benar. Jika kabel SCSI tidak benar-
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benar terhubung dengan baik, hal itu akan menggangu hubungan antara scanner 

dan card. Matikan komputer dan check kondisi kabel perlu juga diingat bahwa 

pada waktu menghidupkan komputer, perangkat scanner harus dihidupkan  

terlebihi dahulu sebelum komputer dinyalakan. Proses booting akan mendeteksi 

dan cari koneksi  komputer ke scanner jika perangkat tersebut ada. Tetapi proses 

pendeteksi tersebut akan diabaikan jika scannernya sendiri belum nyala. Hal spele 

yang sering terjadi adalah operator tidak menyalakan scanner terlebih dahulu 

sebelum menghidupkan PC. 

 

3.2 Pelaksanaan PKL oleh ANDRIYANSYAH (14311790) 

3.2.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Polresta 

Bandar Lampung penulis ditugaskan di Bagian Sumber Daya (Bag Sumda) di 

bawah bimbingan Bapak Aiptu Jamalion selaku Kepala Paur Lat Bag Sumda 

PolrestaBalam. 

Bagian Sumber daya disingkat Bag Sumda adalah unsur pembantu 

pimpinan dan pelaksana staf Polresta yang berada di bawah Kapolres. Bagian 

Sumberdaya dipimpin oleh Kepala Bagian Sumberdaya disingkat Kabag Sumda 

yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari dibawah kendali Wakapolres. 

Melaksanakan Koordinasi dengan Bagian, dan Satuan fungsi lain, 

memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh Kasi, penyeleksi akhir surat 

yang masuk sebelum di paraf dan diajukan ke pimpinan, koordinasi ke Polda 

Lampung tentang keadaan, kebutuhan dan pengembangan pendidikan personel, 

pembinaan, perawatan, administrasi personel, pelatihan, dan administrasi Sarpras 

(Sarana dan Prasarana). Adapun Bag Sumda dibantu oleh beberapa Subbag 

diantaranya sebagai berikut: 

1.)  Subbagian Personel (Subbagpers) 

Subbagian Personel disingkat Subbagpers, Subbagpers dipimpin oleh 

Kasubbagpers yang bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan 

personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel 

Polri di lingkungan Polresta. Subbagian Personel membawahi empat subseksi: 
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1. Paur Lat (Perwira urusan latihan) 

Bertugas menyelenggarakan pelatihan anggota, administrasi penunjukan 

pelatihan pengembangan personel, merencanakan kegiatan Bintara 

magang. Selain itu Paur Lat juga membantu Subbagpers dalam bertugas 

menyelenggarakan adminidtrasi perawatan personel berupa, usulan 

ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), usulan 

kenaikan pangkat, dan usulan pengakhiran dinas. 

2. Paur Min (Perwira urusan administrasi) 

Bertugas mengirimkan, menerima surat lewat e-mail, usulan KPI / KPS 

(Kartu Penunjukan Istri / Kartu Penunjukan Suami), usulan  Skep KGB 

(Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala), pembuatan KTA (Kartu 

Tanda Anggota), izin jalan anggota, izin cuti anggota, izin nikah,  cerai 

anggota, usulan pinjam pakai senpi, dan administrasi urusan PNS Polri 

(Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia). 

3. Paur Min Pers (Perwira urusan administrasi personel) 

Bertugas membantu semua kegiatan Paur Min dan membuat laporan 

bulanan dan triwulan Personel.(PolrestaBalam, 2017) 

2.) Subbagian Sarana dan Prasarana (Subbag Sarpras) 

Subbagian Sarana dan Prasarana disingkat Subbagsarpras yang dipimpin 

oleh Kasubbag Sarana dan Prasarana (Kasubbag Sarpras).Bertugas melaksanakan 

inventarisasi, SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang 

Milik Negara), penyaluran pembekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, 

amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, 

telepon(PolrestaBalam, 2017). 

3.) Subbagian Hukum (Subbagkum) 

Subbagian Hukum disingkat Subbagkum yang dipimpin oleh 

Kasubbagkum dan dalam tugasnya dibantu dengan Paur Bankum (Perwira urusan 

Bantuan hukum), bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan 

pendapat dan sarana hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum di 

lingkungan Polresta(PolrestaBalam, 2017). 

4.) Urusan Kesehatan (Urkes) 
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Urusan kesehatan disingkat Urkes yang dipimpin oleh Paur Kes 

(Perwira urusan kesehatan), bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan 

bagi personel, keluarga personel, serta masyarakat setempat ditingkat 

Polresta 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di PolrestaBalam dapat dilihat pada tabel 3.2 di samping. 

Tabel 3.2 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

No Kegiatan 

1 Membuat surat perintah latihan untuk seluruh Bagian dan Satuan di 

Polresta Bandar Lampung 

2 Menuliskan surat masuk dan surat keluar 

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kegiatan 

yang dilakukan oleh penulis yaitu,membantu sistem kerja di Bag Sumda 

melakukan pembuatan Sprin lat (Surat perintah latihan) yang dibuat oleh Paur Lat 

dengan landasan STR (Surat Telegram) dari Polda Lampung. Setelah itu, Sprin 

yang sudah dibuat selanjutnya akan ditanda tangani oleh Kasubbag Pers, Paur 

Min, Paur Lat, lalu dinaikkan ke Kabag Sumda untuk ditanda tangani. Selanjutnya 

surat diantar ke ruang Wakapolresta untuk ditanda tangani. Setelah itu, Sprin 

diberi nomor yang ada di ruang Sium (Seksi umum) dan di fotocopyuntuk 

dibagikan keseluruh anggota Polresta yang namanya tercantum dalam Sprin 

tersebut. 

Kegiatan lain yang dilakukan penulis adalah menuliskan surat masuk dan 

keluar yang diterima dari Polda, Polsek, maupun instansi dari luar Polri ke dalam 

buku Surat masuk Bag Sumda. Surat yang masuk ke Bag Sumda biasanya berupa 

Surat Perintah, Surat Telegram, Surat Izin Anggota, dan Surat lainnya yang 

membutuhkan disposisi dari Kabag Sumda sebelum surat dinaikkan ke pimpinan 

Polresta, Kapolres atau Wakapolres sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan 

surat.  

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan penulis adalah membantu membuat 

laporan bulanan Bag Sumda.Laporan bulanan dibuat setiap bulan untuk laporan 
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ke Polda Lampung. Laporan bulanan berisi nama personel, pangkat, jabatan, dan 

pendidikan terakhir personel yang masih aktif dinas di PolrestaBalam. 

3.2.3 Kendala yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi penulis saat melakukanPraktik Kerja 

Lapangan (PKL) di PolrestaBalam pada bagian Unit Dikyasa sebagai berikut: 

Pengarsipan surat yang belum tertata dengan baik, surat masuk dan 

surat keluar serta yang telah diterima diletakkan dalam satu wadah, 

sehingga jika sewaktu berkas surat dibutuhkan akan mengalami 

kesulitan dalam pencarian berkas surat tersebut. 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Adapun kendala yang dihadapi, maka penulis memberikan solusi sesuai 

dengan kendala yang dihadapi sebagai berikut: 

Pengarsipan surat yang belum tersusun dengan baik dan tidak terletak 

dalam satu wadah, maka penulis memberikan solusi pengarsipan surat 

sebagai berikut: 

1. Pengarsipan surat masuk dan surat keluar berdasarkan tanggal dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Memeriksa surat atau berkas dengan melihat tanda tanda perintah 

penyimpanan dan menentukan identitas surat, yaitu tanggal surat 

itu dibuat. 

2. Mengindeks atau membagi tanggal menjadi tanggal utama, 

subtanggal dan sub-sub tanggal. Contoh : surat tanggal 1 mei 2017 

terdiri dari tanggal utama (2017), subtanggal (mei), sub-sub tanggal 

(1). 

3. Memberikan kode pada surat dengan kode tanggal pada sebelah 

kanan atas sebagai penanda surat, hal ini agar mempermudah 

dalam pencarian kembali arsip. 

4. Menyortir, kegiatan menyortir dilakukan tergantung situasi dan 

kondisi, menyortir dilakukan jika kuantitas suratmasuk dan 

keluarnya banyak pada hari yang sama. 

5. Langkah terakhir dalam penyimpana surat adalah menempatkan 

arsip sesuai dengan kode dan klasifikasi surat. 
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2. Pengarsipan berkas dilakukan dengan metode pengarsipan menurut 

abjad, penyusunan arsip berkas ini dilakukan terhadap nama 

perusahaan atau organisasi, dengan langkah sebagai berikut : 

1. Membaca surat atau dokumen dengan teliti dan seksama  

2. Priksa apakah surat sudah di sertai dengan tanda siap untuk 

disimpan. 

3. Menetapkan judul surat . 

4. Mengindeks surat sesuai nama perusahaan atau organisasi 

5. Memberi kode surat  

6. Menyortir, yaitu mengelompokan arsip menjadi satu kelompok 

menurut kode yang ada pada arsip. 

7. Menyusun menurut sususnan abjad. 

 

 

 

 

 

3.2.5 Usulan Solusi 

Adapun solusi yang dapat diberika secara umum: 

1. Sistem Alfabetis 

Penyimpanan arsip berdasarkan urutan kode abjad yang diberikan 

untuk nama orang, organisasi atau perusahaan atau subjek. 

2. Sistem Numerik 

Penyimpanan arsip berdasarkan kelompok dalam permasalahan yang 

kemudian diberi urutan kode numerik yang diberikan untuk nama 

orang, organisasi atau instansi atau subjek. 

 

3.3 Pelaksanaan PKL oleh GINARYO WAHYU GALIH SAPUTRA 

(14311384) 

3.3.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Polresta 

Bandar Lampung penulis ditugaskan di Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas) Polresta 

Bandar Lampung di bawah bimbingan Bapak Aiptu Agung Prabowo selaku Kanit 
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Dikyasa (Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa) Sat Lantas Polresta Bandar 

Lampung. 

Unit pendidikan dan rekayasa disingkat Unit Dikyasa adalah unsur 

pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kasat Lantas yang bertugas 

melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmas Lantas (Pendidikan 

Masyarakat Lalu Lintas). Unit Dikyasa dipimpin oleh Kepala Unit Dikyasa 

disingkat Kanit Dikyasa yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan 

Kapolres, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres 

(PolrestaBalam, 2016) 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Unit Dikyasa bertanggung jawab kepada 

Kasat Lantas di bawah kendali Kaur Bin Ops. Unit Dikyasa juga 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama Lintas 

Sektoral. 

2. Melaksanakan melaksanakan pendidikan masyarakat di bidang Lalu 

Lintas. 

3. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelajar, masyarakat, 

sekolah mengemudi, serta kelompok-kelompok masyarakat yang 

tergabung dalam suatu organisasi tentang Lalu Lintas. 

4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kerjasama 

Lintas Sektoral tentang permasalahan Lalu Lintas maupun inovasi di 

bidang Lalu Lintas.(PolrestaBalam, 2016). 

Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit Dikyasa dibantu oleh Bintara Unit disingkat 

Banit. 

1. Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) 

Tujuan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas adalah untuk 

memperdalam  dan memperluas pengertian pada masyarakat terhadap 

masalah-masalah lalu lintas yang dihadapi dan menginsyafkan masyarakat 

untuk membantu rencana, kebijaksanaan dan cara-cara yang ditempuh 

dalam penyelesaian masalah lalu lintas, sehingga tertanam kebiasaan yang 

baik masyarakat pemakai jalan pada umumnya dan para pengemudi 
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khususnya, untuk bergerak di jalan sendiri maupun orang lain, dengan 

tingkah laku mentaati perundang-undangan dan peraturan lalu lintas. 

2. Rekayasa Lalu Lintas 

Rekayasa lalu lintas bertujuan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas 

yang terjadi seperti kurangnya rambu-rambu lalu lintas pada daerah tertentu, 

jalanan licin, jalan rusak, kemacetan lalu lintas dan lain-lain. 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Polresta Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 3.3 di 

samping. 

Tabel 3.3 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

No  Kegiatan  

1 Membuat surat izin jalan anggota 

2 Mencatat setiap Kode atau Nomor surat masuk dan surat keluar. 

 

Berdasarkan tabel 3.3 di dalam proses pengeluaran dan pembuatan  surat 

jalan memerlukan persyaratan yang harus di lengkapi kepada orang tersebut yaitu 

seperti foto copy KTP, foto copy KK, foto SIM, dan foto 4x6 dan 2x4 setelah 

melengkapi persyaratan di atas surat tersebut akan di keluarkan dari POLRESTA 

Bandar Lampung yaitu yang wajib mengeluarkan di bagian kantor Sat Lantas 

Bandar Lampung. 

Di dalam Sat Lantas terdapat Kode atau Nomor keluar masuk surat dan setiap  

keluar masuk surat terdapat kode atau Nomor surat yang harus kita data dengan 

tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan surat yang akan di lampirkan 

dalam buku pendataan surat dan setelah pendataan surat selesai keluar masuk 

surat langkah selanjutnya yaitu surat akan di masukan dalam pengarsipan surat 

sesuai dengan data surat masuk dan data surat keluar tersebut. 

3.3.3 Kendala yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi penulis saat melakukanPraktik Kerja 

Lapangan (PKL) di PolrestaBalam pada bagian Unit Dikyasa sebagai berikut: 

1. Kertas macet pada saat sedang mencetak dokumen. 

2. Printer tidak bisa menyala (Turn On) 
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3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

Adapun kendala yang dihadapi, maka penulis memberikan solusi sesuai dengan 

kendala yang dihadapi: 

1. Apabila printer tidak dapat mencetak hal yang dapat dilalukan adalah 

sebagai berikut : 

Tumpukan kertas yang terjebak dalam baki pemuatan printer. Keluarkan 

semua kertas longgar dalam  baki pemuatan. Tekan tombol “Continue atau 

Resume” dibagian depan printer. Jika kertas macet segera bersikan, 

pindahkan semua kertas yang ada di baki pemuatan. Keluarkan kertas yang 

macet satu persatu, mulai ditengah baik dengan cara membuka kap 

penutup printer. 

2. Apabila printer tidak dapat menyala hal yang dapat dilalukan adalah 

sebagai berikut : 

Harus periksa kabel listrik dari bagian printer ke titik steker (induk) yang 

kendur. Jika anda mengalami masalah dengan kabel, gantilah dengan yang 

lebih baik. Pastikan tombol Power pada printer anda tidak terjebak atau 

terus ditekan. 

3.3.5 Usulan Solusi 

 Adapun solusi yang dapat diberika secara umum: 

1. Kertas macet pada saat sedang mencetak dokumen. 

Permasalahan tersebut sering terjadi pada printer jenis injek. Kebanyak 

disebabkan kareana roda penarik sudah menjadi licin karena waktu 

pemakaian yang sudah cukup lama, sehingga tidak bisa memegang dan 

menarik kertas. Bila demikian halnya, lakukan pengamplasan sendiri 

dengan hati-hati pada bagian penariknya. 

Kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah karena tinta yang hamper 

habis. Printer jenis tertentu, tidak bisa menarik kertas jika tinta nya 

habis. Terkadang bila tempat tinta sudah kosong, maka printer tidak 

akan dapat mencetak dan jika diberikan perintah percetakan akan 

terdengar bunyi beep yang berulang-ulang. 
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BAB 4 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Polresta adalah Struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah 

Kabupaten/Kota, yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam 

rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. 

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya penulis dapat menarik  

kesimpulan, bahwa : 

1.) Pelaksanaan PKL pada Polresta Bandar Lampung telah memenuhi 

gambaran nyata penerapan atau implementasi dari ilmu atau teori 

yang selama ini diperoleh pada perkuliahan. 

2.) Penulis telah mampu beradaptasi dengan dunia kerja yankg ada di 

Polresta Bandar Lampung 

3.) Penulis mendapatkan pengembangan kepribadian dalam dunia kerja 

yang nyata. 

4.) Penulis dapat mengetahui produktivitas instansi. 

5.) Penulis dapat mengetahui beberapa administrasi yang dikelola oleh 

PolrestaBandar Lampung 

4.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas penulis memberikan saran dengan 

menyarankan agar Polresta Bandar Lampung 

1. Dalam mengarsip surat menggunakan penyusunan arsip berdasarkan tanggal 

sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesulitan dalam pencarian data. 

2. Sebelum anda menggunakan printer, anda harus periksa printer supaya tidak 

terjadi masalah dalam mencetak dokumen. 

3. Harus periksa kabel listrik dari bagian printer ke titik steker (induk) yang     

kendur. Jika anda mengalami masalah dengan kabel, gantilah dengan yang 

lebih baik. Pastikan tombol Power pada printer anda tidak terjebak atau 

terus ditekan. 
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Lampiran 1 Berkas Arsip Surat Masuk & Surat Keluar Bag Sumda 
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Lampiran 2 Buku Catatn Surat Masuk Bag Sumda 

 

 

 

Lampiran 3 Berkas Laporan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) 
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Lampiran 4 : Berkas Surat Izin Jalan 
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Lampiran 5 : Buku Catatan Surat Masuk dan Surat Keluar Sat Lantas 
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Lampiran 6 : Penilaian Praktik Kerja Lapangan  
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Lampiran 7 : Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan  
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Lampiran 8 : Daftra kehadiran Praktik Kerja Lapangan  

 


