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RINGKASAN PELAKSANAAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana untuk mengembangkan

beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang sudah

diperoleh selama perkuliahan, dan kemudian diterapkan di suatu perusahaan atau

instansi selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa

kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala dan usulan solusi terhadap kendala

yang dihadapi di perusahaan Kodam II Sriwijaya Komando Resort Militer 043

Garuda Hitam selama 2 bulan yaitu pada bulan Juli dan September 2018.

Penempatan PKL pada Kodam II Sriwijaya Komando Resort Militer 043

Garuda Hitam dibagi di beberapa staf dengan bidang kerja yang berbeda.

Pelaksanaan kerja pada staf Operasional yang dilakukan secara rutin adalah

melakukan koordinasi pasukan jika ada permintaan pasukan, bila ada permintaan

pasukan, staf Operasi akan membuatkan surat perintah kepada Batalyon-batalyon

seluruh Lampung.

Staf pers dalam KOREM 043/GATAM mengolah data yang sudah lengkap

dari TNI/PNS yang berkepentingan untuk mengurus perintah tugas, cuti, pensiun,

dan pidana.

Staf Setum

Selama PKL di KOREM 043/GATAM penulis mendapat beberapa kendala

seperti tidak dapat menemukan kembali arsip secara cepat ketika dibutuhkan  oleh

atasan dan kurangnya pengawasan terhadap dokumen yang dipinjam. Untuk

mengatasi persmasalahan tersebut sebaiknya dokumen yang sudah diarsip diberi

sekat sebagai pembatas dari arsip-arsip yang disimpan dan sebaiknya dokumen

yang diarsip berdasarkan dokumen sehingga memudahkan peminjam untuk

mencari data, setelah itu untuk pengaturan peminjaman sebaiknya dibuatkan form

peminjaman atau buku peminjaman.

Kata Kuci : Korem/Garuda Hitam, Operasi, Personel, PKL, Sistem Informasi
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang PKL

Fakultas Teknik dan 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. Objek kajian program PKL adalah

penerapan ilmu pengetahuan di institusi 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.

Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh

pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam

semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. 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 1 (S1). (Pedoman PKL Teknokrat, 2018)

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan

berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan

menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan

handal. Penulis melakukan PKL pada korem 043/ Garuda Hitam  yang beralamat

di Jl.Teuku Umar No 85 Penengahan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandarlampung.

Penulis memilih korem 043/Gatam  karena:

1. Ingin mengetahui tugas-tugas TNI secara langsung.

2. Ingin mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya.

3. Ingin mendapatkan tambahan pengalaman yang belum di dapat selama
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melakukan perkuliahan di kampus.

1.2 Tujuan PKL

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah:

1. Memperoleh wawasan dan pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai

dengan teori yang diperoleh dibangku kuliah (sesuai dengan latar belakang

pendidikannya).

2. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman di dunia kerja di Korem

043/Garuda Hitam

3. Mengetahui bidang pekerjaan di Korem 043/Garuda Hitam Tanjungkarang

khususnya divisi Sistem Informasi

4. Lebih memahami dibidang pengarsipan dan administrasi

1.3 Kegunaan PKL

Adapun manfaat yang didapatkan mahasiswa yaitu :

Melatih dan menambah pengalaman mahasiswa dalam melakukan pekerjaan

sebagai bekal untuk mahasiswa dalam memasuki dunia kerja.

1. Bagi Mahasiswa

Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di

bangku kuliah dengan praktek yang nyata di dunia kerja dan masyarakat

serta melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan

dunia kerja yang sesungguhnya.

2. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia

Menjalin hubungan kerjasama antara instansi dengan Universitas

Teknokrat Indonesia serta menghasilkan lulusan yang memiliki baik dan

siap untuk bekerja

3. Bagi Korem 043/Garuda Hitam Tanjungkarang

Untuk mewujudkan peran serta instansi dalam meningkatkan sumber daya

manusia melalui pendidikan.
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1.4  Tempat PKL

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di korem 043/Gatam  yang

berlokasi di Jl.Teuku Umar No 85 Penengahan Tanjung karang Pusat, Kota

Bandar lampung. Maps ditunjukan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Lokasi Korem 043/GATAM
(Sumber : http://www.korem-043-gatam.mil.id)

1.5  Jadwal Pelaksanaan PKL

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada semester

pendek tahun 2018 ± 2 Bulan, yang di mulai pada tanggal 09 juli 2018

sampai 01 september  2018. Korem 043 Gatam Bandar Lampung memiliki

aturan jam kerja, yaitu pukul 07.00-15.00 WIB mulai dari Senin sampai

dengan hari Jum’at . Jadwal waktu kerja selama PKL dapat dilihat pada Tabel

1.1.

Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja PKL

No. Hari
Jam Kerja

Masuk Seleai
1 Senin 07.00 15.00
2 Selasa 07.00 15.00
3 Rabu 07.00 15.00
4 Kamis 07.00 15.00
5 Jum’at 07.00 15.00
6 Sabtu Libur
7 Minggu Libur
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Adapun waktu penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah selama

2 bulan dari bulan juli sampai Agustus. Tahapan-tahapan pelaksanaan PKL

hingga penyusunan laporan praktik kerja lapangan (PKL) dapat dilihat pada tabel

1.2.

Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan dan Penyusunan Laporan PKL

Kegiatan
Bulan

Juli Agustus September Oktober November
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Pembekalan
PKL

Pelaksanaan
PKL

Pengumpulan
Data

Penyusunan
Laporan PKL
Penyerahan
Nilai PKL
dari intansi

Sidang PKL
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BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Instansi

Kemerdekaan Negara RI yang di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus

1945 oleh Soekarno Hatta atas nama Bangsa Indonesia, baru disebarluaskan di

daerah Lampung pada tanggal, 24 Agustus 1945 setelah Bapak Mr. Abbas sebagai

anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kembali dari Jakarta. Untuk

mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI tersebut seluruh pejuang/Rakyat

dari daerah Lampung menghimpun dan membentuk Badan Keamanan Rakyat

(BKR) pada tanggal, 9 September 1945. Perkembangan secara kronologis.

Tabel 2.1 Sejarah Instansi

Tanggal Uraian

9 September 1945 Para pejuang seluruh daerah Lampung berkumpul untuk

mempertahankan kemerdekaan dan menyusun kekuatan

yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).

11 September 1945 BKR di daerah Lampung berubah menjadi Penjaga

Keamanan Rakyat (PKR).

5 Oktober 1945 Pemerintah RI mengeluarkan maklumat tentang

pembentukan tentara yang bernama Tentara Keamanan

Rakyat (TKR).

14 Oktober 1945 Hasil rapat masyarakat dan para Perwira Cyugun dan

Heiho di Pagar Alam Sumatrera Selatan Divisi V

berkedudukan di Lahat, Lampung masuk Resimen III

berkedudukan di Tanjung Karang membawahi 4

Batalyon.

26 Januari 1946 Tentara Keamanan Rakyat (TKR) menjadi Tentara

Republik Indonesia (TRI).

17 Mei 1945 Mengalami perubahan susunan organisasi dari Divisi V

ke Divisi I berkedudukan di Lahat. Dari Resimen III ke

Resimen XI berkedudukan di Tanjung Karang di
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pimpin Letnan Kolonel Iwan Supardi membawahi 3

Batalyon.

10 Januari 1947 Sub Komanden Sumatera Selatan diubah menjadi

Komandi VIII, daerah Lampung menjadi Resimen 41

dipimpin Letnan Kolonel Arif membawahi 3 Batalyon.

2 September 1947 Resimen 41 dirubah menjadi Brigade Garuda Hitam di

pimpin oleh Letnan Kolonel Samarun Gaharu. Ini

merupakan awal sejarah nama Garuda Hitam menjaga

wilayah kesatuan RI khususnya di wilayah Lampung.

1 Juni 1948 Brigade Sumatera Selatan yang membawahi Sun

Teriotial Lampung dipimpin Letkol Samaun Gaharu

dengan wilayah :

1. Distrik Militer Lampung di Tanjung Karang

dipimpin oleh Kapten Ismail Husin. Distrik Militer

Lampung Tengah di Metro dipimpin Mayor Harun

Hadi Marto.

2. Distrik Militer Lampung Utara di Kotabumi

dipimpin Kapten Sukardi Hamdani.

3. Batalyon Mobil di Tanjung Karang dipimpin Kapten

Nurdin.

19 September 1948 Belanda melakukan agresi militer ke II Sub Teritorial

Lampung di bawah Letkol Samaun Gaharu dan

Batalyon Mobil dipimpin Kapten Nurdin mengadakan

perlawanan dengan melakukan perang grilya.

1950 Salah satu kesatuan di daerah Lampung diubah menjadi

Batalyon XXI yang selanjutnya pindah ke Palembang

menjadi Batalyon 201 dipimpin oleh Kapten Zin.

Batalyon 206 dipimpin Kapten RM. Ryacudu

berkedudukan di Baturaja.

Januari 1953 Batalyon 206 dan Brigade IX dipimpin Letkol R.

Kritarto dipindahkan dari Baturaja ke Tanjung Karang

menjadi Resimen Infantri Sub Terr-6 Teritorium II



7

Sumatera Selatan.

Batalyon 202 dipimpin Mayor Sukondo di Baturaja

masuk susuanan Sub Terr-6 Teritorium II Sumatera

Selatan.

1962 Resimen Infanteri Sub Terr-6 Teritorium II Sumatera

Selatan diubah menjadi Komando Resor Militer

(KOREM) Garuda Hitam, Kodam II. Sriwijaya.

1963 Korem Garuda Hitam resmi menjadi Korem

043/Garuda Hitam dipimpin Letnan Kolonel Infanteri

Animan Ahyat.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Menjadikan satuan yang disiplin, solid, professional, tangguh, berwawasan

kebangsaan dan dicintai rakyat di wilayah kodam jaya.

1. Menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan

wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam.

2. Menegakkan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI.

2.2.2 Misi

Memahami dan melaksanakan tugas yang berpedoman kepada sumpah

prajurit, saptamarg, dan sapta marga wajib TNI yang selalu taat kepada

hukum dan peraturan yang berlaku serta dilaksanakan secara ikhlas.

1. Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan

dengan penyelenggaraan pertempuran darat di wilayahnya.

2. Menyelenggarakan penyiapan kekuatan Angkatan Darat yang mempunyai

kemampuan  Intel, Tempur, Binter, dan kesiapan operasi pertahanan

Negara di darat.

3. Mengembangkan kekuatan dan kemampuan kesatuan Angkatan Darat

yang professional.
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4. Menyelenggarakan segala usaha, perencanaan dan pengembangan, serta

pengerahan dan pengendalian potensi geografi, demografi dan kondisi

sosial dengan segenap aspeknya.

2.3 Tujuh Budaya Korem 043/Gatam

Tujuan budaya yang diterapkan dalam Korem 043/Gatam adalah sebagai

berikut:

1. Jujur

Ketulusan dan kelurusan hati dengan bertindak sebagaimana mestinya

sesuai fungsi dan tugasnya, tanpa berusaha untuk mengambil maupun

memperoleh keuntungan pribadi dalam bekerja di Korem 043/Gatam.

2. Kompeten

Kemampuam memutuskan, menentukan atau mengambil tindakan yang

diperlukan sebatas kewenangan dan sesuai bidang ilmu, keahlian ataupun

keterampilan yang dimiliki dalam rangka melaksanakan atau

menyelesaikan tugas pekerjaannya di Korem 043/Gatam secara optimal.

3. Profesional

Kemampuan memutuskan, menentukan atau mengambil tindakan yang

diperlukan sesuai bidang ilmu, keahlian ataupun keterampilan yang

dimiliki dengan mengindahkan kode etik profesi, norma serta kaidah yang

berlaku dalam rangka melaksanakan atau menyelesaikan tugas.

4. Kerjasama

Selalu berupaya melibatkan rekan kerja, dan berkoordinasi dengan atasan

maupun bawahan untuk melaksanakan aktivitas kegiatan bekerja dalam

rangka mencapai tujuan, visi dan misi Korem 043/Gatam.

5. Tanggung Jawab

Kesediaan menanggung, memikul, dan memenuhi apa-apa yang

dijanjikan, diwajibkan, maupun ditugaskan serta menanggung atau

menerima beban atas segala sesuatu terkait adanya tuntutan sebagai akibat

tindakan sendiri atau orang lain dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di

Korem 043/Gatam.
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6. Peduli

Kesediaan dan kesiapan untuk memberikan perhatian ataupun mengambil

tindakan yang dianggap perlu oleh rekan kerja, bawahan atupun atasan

serta lingkungan dalam rangka melaksanakan aktivitas bekerja sesuai

fungsi dan tugasnya sebatas kewenangan yang dimiliki demi kepentingan

Korem 043/Gatam.

7. Disiplin

Taat dan patuh kepada peraturan yang ditetapkan, serta senantiasa

menjalankan tugas mengikuti aturan, pedoman dan tata tertib di Korem

043/Gatam.

2.4 Lambang Korem 043/Gatam

Sebagai sebuah Komando Resort Militer atau yang lebih dikenal dengan

sebutan Korem adalah komando pembinaan dan operasional kewilayahan

TNI Angkatan Darat di bawah Kodam. Korem wajib dan sudah selayaknya

memiliki lambang yang memiliki makna dan arti tersendiri, dapat dilihat pada

Gambar 2.1

Gambar 2.1 Lambang Korem 043/Gatam

(Sumber Komando Resort Militer 043/ Garuda Hitam)
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Berdasarkan Gambar 2.1 arti dari Lambang Korem 043/Gatam adalah sebagai

berikut:

1. Burung Garuda berwarna Hitam dengan mata berwarna merah yang

menatap kelangit mengadung arti: Sebagai simbul kuasa dan pelindung

yang gagah berani dengan selalu tunduk dan taat kepada yang

diatas/Tuhan Yang Maha Esa.

2. Tulisan “NAJAGA SATYA EKA NEGARA” yang berwarna hitam

dengan dasar berwarna merah mengadung arti: Selalu siap sedia/setia

menjaga "SATU" yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bulu-bulu pada leher sebanyak 19 helai dan bulu-bulu pada sayap, kaki

kiri dan kanan sebanyak 62 helai yang mengandung arti : 1962

menandakan Tahun berdirinya Korem 043/Gatam tahun 1962.

4. Bulu pada ekor sebanyak 5 helai mengandung arti dasar negara yaitu

Pancasila.

5. Bentuk gambar perisai dengan gambar Propinsi Lampung berwarna

kuning dengan dasar berwarna biru melambangkan kebesaran wilayah

Propinsi Lampung dibawah pertahanan Korem 043/Gatam yang siap

mempertahankan wilayah, baik darat,laut maupun udara.

6. Gambar bunga pakis dibawah kiri kanan kaki burung Garuda Hitam

melambangkan kekuatan mental dalam menghadapi segala tantangan

sebagaimana filosofi yang dimiliki bunga pakis yang berarti tak lapuk

karena hujan tak lekang karena panas.

7. Silang senjata LE berikut dengan sangkur terhunus melambangkan

kekuatan kesatuan resimen Infanteri/TNI yang ada pada waktu dulu bahu

membahu bersama masyarakat mempertahankan wilayah Lampung dari

serangan penjajah.

2.5 Struktur Organisasi

Organisasi Korem 043/Gatam berdasarkan Peraturan Kepala Staf

Angkatan Darat Nomor Perkasad/17  /IV  /2008 tanggal 8 April 2008 tentang



11

Organisasi dan Tugas Komando Resort Militer 043/Gatam ( Orgas Korem)

terdiri dari :

1) Pimpinan sebagai Komandan Korem 043/Garuda Hitam yang dijabat

oleh seorang Pamen berpangkat Kolonel dengan struktur Organisasi

dapat dilihat pada Gambar 1.2

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi pada KOREM 043/GATAM

(Sumber Komando Resort Militer 043/ Garuda Hitam)

Keterangan :

1. ..................... Garis putus-putus merupakan batas tingkat jabatan pada

KOREM 043/GATAM.

2. Garis lurus merupakan garis penghubung antar jabatan.

3. Persegi panjang merupakan jabatan yang ada pada

KOREM 043/GATAM
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2.6 Kegiatan Umum Perusahaan

Tabel 2.2 Kegiatan Umum Perusahaan

No Jabatan Kegiatan Pokok

1 Danrem Melaksanakan Komando dan Pengendalian terhadap

penyelenggaraan/ pelaksanaan Operasi Militer untuk

Perang (OPM) dan Operasi Militer selain Perang

(OMSP) diwilayahnya sesuai rencana

operasi/pertahanan Korem.

2 Kasrem Memimpin mengatur, mengkoordinasikan dan

mengawasi segala kegiatan staf.

3 Kasiintel Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi

pelaksanaan tindakan pengamanan personel, materiil,

bahan keterangan, obyek vital nasional strategis dan

badan perlawanan rakyat

4 Kasiops Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan

ops tempur intel/ops ter serta ops binter dalam rangka

pelaksanaan pertahanan kodam.

5 Kasipers Merencanakan dan mengkoordinasikan serta

mengendalikan program kerja dan anggaran Korem

bidang personel serta mengawasi pelaksanaanya

6 Kasilog Merencanakan dan mengkoordinasikan

penyelenggaraan pembinaan logistic wilayah sesuai

kebijakan Danrem

7 Kasiter Merencanakan segala kegiatan, yang berkenaan

dengan kegiatan teritorial

8 Kasetum 1. Menyelenggarakan administrasi umum yang

meliputisegalapekerjaan kegiatan dilingkungan

Korem.

2. Melaksanakan Korespondensi pembuatan tulisan

dinas dilingkungan Korem.



13

9 Dankima 1. Menyelenggarakan atau melaksanakan tugas-tugas

perencanaan yang meliputi perencanaan Pangkalan.

2. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi

penyelenggaraan atau pelaksanaan peningkatan

kemampuan perorangan.

10 Kabintal Merumuskan dan menyiapkan kebijakan Danrem yang

berkaitan dengan fungsi pembinaan mental dan sejarah

di Korem 043/Gatam.

11 Kapenrem Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan potensi

media penerangan di Wilayah dalam rangka

membentuk opini publik untuk meningkatkan citra TNI.

12 Kumrem 1. Memberikan Nasihat hukum kepada seluruh

personel jajaran Korem.

2. Memberikan pembekalan terhadap perajurit yang

akan melaksanakan tugas operasi.

3. Memberikan bantuan hukum kepada Purnawirawan

TNI dan keluarga prajurit.

13 Kajasrem Menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan

kesemaptaan jasmani perorangan dan satuan sehingga

trampil, tangkas dan trengginas dalam melaksanakan

tugas.

14 Kainfolahta Memberikan pertimbangan kepada danrem 043/gatam

mengenai segala  sesuatu yang berkaitan dengan

pengumpulan, pengolahan dan  penyajian data di

lingkungan makorem.

15 Tim Intel Melaksanakan operasi dan kegiatan intelijen yang

dibebankan kepada Tim Intelijen secara berhasil dan

berdaya guna.
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BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Pelaksanaan PKL: Kurniawan Hidayat

NPM 14311284

3.1.1 Bidang Kerja

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KOREM 043/GATAM

penulis ditempatkan pada staf Personel (pers) di bawah bimbingan Bapak Iwan

Ridwan, S.T. yang menjabat bagian Operator Komputer. Staf pers ini dipimpin

oleh Bapak Heriyadi W. sebagai Kasi Pers. Dalam staf pers ini juga terdiri dari:

Pasi Pers, Bati Binpers, Bati Kuatra, dan Bati Tatib. Untuk pekerjaan yang biasa

di lakukan yaitu :

1. Menginput data terbaru dari daftar nominatif personel yang menduduki jabatan

struktural dan fungsional. dalam pekerjaan ini penulis diminta untuk

menginputkan data perbaharuan nominatif PNS dan TNI yang ada di KOREM

043/GATAM.

Keterangan :

a. Nominatif personel adalah Proses pembaharuan data lama ke data baru yang

di usulkan dan di setujui.

b. Nominatif data personel memiliki beberapa bagian yaitu :

a) BBN KRJ SIE PERS

b) BBN KRJ SIE LOG

c) BBN KRJ STAF INTEL

d) BBN KERJA POK PIMPINAN

2. Mengoperasikan komputer, dalam pekerjaan ini penulis diminta untuk

menginputkan data Beban kerja KOREM 043/GATAM yang didalamnya berisi

Pengantar Penilaian dan Rekap terbaru KOREM 043/GATAM.
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3.1.2 Daftar isian analis jabatan

Adalah tugas yang dilakukan oleh TNI/PNS sesuai dengan jabatannya

masing-masing. dapat dilihat pada Gambar 3.1

Gambar 3.1 Isian Analisis jabatan Ketenagakerjaan Juli 2018

3.1.3 Evaluasi Akhir Pernghitungan Beban Kerja

Penilaian yang dilakukan untuk menilai kinerja yang di lakukan pada staf-

staf yang ada di KOREM 043/GATAM. dapat dilihat pada Gambar 3.2

Gambar 3.2 Pengantar Penilaian Staf
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3.1.4 Laporan Hasil Penilaian Kinerja

Berfungsi untuk menilai kinerja yang dilakukan oleh TNI/PNS sesuai

dengan jabatannya masing-masing. dapat dilihat pada Gambar 3.3

Gambar 3.3 Rekap Penilaian
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3.1.5 Membuat Surat Perintah

Membuat surat perintah atau (SPRIN) di ruang komputer Staf Pers, surat

perintah di buat berdasarkan bahwa untuk melaksanakan kegiatan bantuan hukum,

perlu segera mengeluarkan surat perintah sebagai realisasi dasar. Foto surat dapat

dilihat pada Gambar 3.4

Gambar 3.4 Surat Perintah

3.1.6 Pelaksanaan Kerja

Saat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KOREM

043/GATAM, penulis diajarkan bagaimana cara memasukan data penilaian kerja

Nominatif, Pengantar Penilaian dan rekap penilaian beserta cara mengisi setiap

pekerjaan yang sehingga penulis dapat melakukan pekerjaan dengan mandiri

ketika anggota KOREM 043/GATAM mengantarkan data setiap anggota.

Penulis juga dapat berinteraksi dengan baik kepada pimpinan dan rekan
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kerja sehingga penulis mendapat kepercayaan untuk melakukan pekerjaan yang

telah diajarkan tanpa pengawasan. Meskipun sesekali masih bertanya agar tidak

timbul masalah. Selain melakukan pekerjaan tersebut, penulis juga membantu

membayarkan pajak staf ke bank dan mengantarkan surat ke staf lain. Dalam

pekerjaan yang diberikan penulis memiliki keterampilan untuk memahami

instruksi dengan cepat dan tepat.

3.1.7 Kendala yang dihadapi

Adapun kendala yang sering dihadapi oleh penulis sebagai berikut:

1. Menginstal Komputer

Pada saat komputer dihidupkan komputer mengeluarkan warna layar hitam

(hang) dan komputer berhenti di logo windows tidak bisa masuk ke sistem

operasi, setelah di cek komputer perlu di instal ulang. Pada saat kita meng-

instal sistem operasi terkadang terjadi kemacetan pada saat proses instalasi

berjalan, jadi proses berhenti dan tidak melanjutkan instalasi windows.

2. Menginstall dan memperbaiki printer

Printer perusahaan sering mengalami install ulang yang disebabkan oleh

beberapa faktor Kertas tidak dapat masuk ke printer sebagaimana

mestinya, Kertas yang tersumbat atau tersangkut di dalam printer, Hasil

cetakan bergaris-garis.

3.1.8 Cara mengatasi kendala

1. Menginstal Komputer

Menurut panduan instalasi WindowsXP,  langkah-langkah yang perlu

dilakukan dalam menginstall windows XP yaitu :

(http://www.nesabamedia.com/cara-meninstal-windows-xp/amp/)

a. Langkah pertama, saat PC Booting masuk ke Boot Menu, dengan

menekan F8, F12 atau Esc tergantung PC yang di miliki.

Masukkan CD dari installasi Windows XP, jika menggunakan CD,

dan pada Boot Menu pilih CD-ROM Drive.

b. Kemudian buat partisi disk dengan cara menrkan C, dan
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selanjutnya bagi partisi sesuai dengan yang diinginkan

c. Setelah partisi selesai dibuat, pilih partisi yang akan kamu buat

untuk installasi Windows XP dan tekan Enter.

d. Lalu pilih Format the partition using the NTFS file system.

e. Tunggu sampai format partisi selesai, proses dilakukan dua kali,

jika sudah selesai dilakukan maka komputer akan otomatis restart

dan memasukki Windows.

f. Ketika komputer sudah memasuki Windows XP, kemudian tunggu

selama 40 menit.

g. kemudian akan ada notifikasi untuk mengisi identitas diri, Lalu

klik Next.

h. Kemudian isi nama komputer, jika ingin memberi password pada

komputer, isi field Administrator password dan Confirm password.

Jika sudah klik Next.

i. Setelah itu isikan tanggal dan waktu, ubah Time Zone menjadi

GMT+07:00, maka tanggal dan waktu akan di atur secara otomatis

kemudian klik Next.

j. Selanjutnya isi lisensi Windows XP. Tunggu sampai komputer

melakukan restart untuk memasuki Windows XP.

k. Windows XP akan menampilkan setingan yang perlu diatur, klik

Next.

l. Pada tahapan ini ada dua pilihan update otomatis atau tidak ingin

melakukan update otomotis, lalu klik Next.

m. Isikan Nama user komputer, bila pengguna komputer lebih dari

satu isi kolom kedua, ketiga dan seterusnya sesuai dengan user

yang diinginkan dan klik Next.

n. Kemudian akan menampilkan desktop Windows XP.

2. Menginstal dan memperbaiki printer

Mesin dapat menerima dan mencetak data dari komputer anda. Untuk

mencetak dari komputer, anda harus menginstal driver printer.

(www.dosenit.com)
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Langkah-langkah menginstall drive printer Brother sebagai berikut:

a. Sebelum menginstall, masukkan CD-ROM instalasi ke drive CD

ROM.

b. Klik Install MFL-Pro Suite dan klik Yes.

c. Pilih Local Connection (USB), lalu klik Next.

d. ZSambungkan kabel USB ke printer dan computer.

e. Instalasi akan dilanjutkan otomatis.

f. Jika layar On-Line Registration ditampilkan, tentukan pilihan dan

ikuti petunjuk pada layar hingga proses instalasi telah selesai.

Adapun kendala dan cara mengatasinya adalah sebagai berikut:

1. Kertas tidak dapat masuk ke printer sebagaimana mestinya

Menurut Panduan Buku Teknisi Printer, langkah-langkah mengatasi

adalah sebagai berikut:

a. Coba untuk memuat kertas ke dalam printer.

b. Bila ada, atur switch pilih ukuran kertas sesuai dengan ukurannya.

c. Periksa kemungkinan terlalu banyaknya lembaran kertas yang

termuat.

d. Periksalah apakah kertas dalam kondisi baik, tidak terlipat.

e. Periksa apakah ukuran kertas adalah sama untuk setiap lembarnya.

f. Periksa apakah ada benda lain yang menghalangi kertas didalam

printer.

g. Periksa apakah “ pintu “ printer sudah tertutup secara sempurna.

3. Kertas yang tersumbat atau tersangkut di dalam printer

Menurut Panduan Buku Teknisi Printer, langkah-langkah mengatasi

adalah sebagai berikut:

a. Matikan power printer.

b. Lepaskan kabel power printer dari konektor ( stop kontak ) listrik.

c. Keluarkan kertas dari penampan.

d. Buka pemisah ketas.

e. Apabila dimungkinkan, lepaskan pintu printer dengan menarik

pegangan dikedua sisinya kemudian angkat kertas.
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f. Buka pemisah kertas.

g. Pegang kertas yang tersumbat itu di kedua sisinya dan tarik keluar

pelan-pelan.

h. Setelah kertas berhasi di keluarkan, tutup kembali pemisah kertas.

i. Pasang kembali pintu printer.

j. Tutup pintu printer.

k. Masukan kertas ke penampah dan cobalah untuk mencetak

kembali.

3.2 Pelaksanaa PKL: AGUNG RIZKIA PUTRA

NPM 14311543

3.2.1 Bidang Kerja

Selama melakukan kegiatan PKL di KOREM 043/GATAM penulis ditempatkan

pada bagian Sekretariat Umum (Setum) dibawah bimbingan Kapten Cku Saleh

Umar. B. selaku Kasetum Korem 043/Gatam

Penulispada bagian Sekretariat Umum diberi beberapa tugas seperti berikut :

1. Penulisan Disposisi surat masuk

2. Pengarsipan surat keluar.

3. Pengeluaran no untuk surat keluar.

3.2.2 Pelaksanaan Kerja

PelaksanaanPKLyangdilaksananselama2 (dua) bulan diInstansi Korem

043/Garuda Hitam Bandar Lampung. Berikutini merupakan daftar kegiatan

penulis selama PKL berlangsung sebagai berikut :

1. Penulisan Disposisi Surat Masuk

Disposisi Surat Masuk merupakan  catatan singkat yang berisi instruksi dari

seorang atasan/pejabat kepada bawahan/anggotanya yang biasanya ditulis
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(tangan) secara langsung di dokumen yang bersangkutan.Surat Masuk yang di

terima contohnya surat biasa, surat sprin dan lain sebagainya .

Penulis di tugaskan untuk mendisposisikan surat masuk yang selanjutnya dicatat

di buku agenda surat masuk. Jenis buku tersebut yaitu surat biasa , surat sprin dan

lain sebagainya selanjutnya surat dan disposisi akan di kirim ke ruangan Atasan

untuk di cek oleh Atasan bahwa surat tersebut memiliki fungsi dan tujuan untuk

siapa , sesudah selesai di cek dan di tunjuk untuk staf yang di perintahkan akan di

kembalikan pada  ke staf penulis. Penulis  akan mencatat tanggal, tujuan untuk

staf yang di perintahkan oleh atasan dan akan di bagikan ke staf yang di

perintahkan oleh atasan . Guna pada pencatatan tanggal dan tujuan staf adalah

untuk menjadi bukti bahwa staf penulis sudah memberikan surat dan disposisi

tersebut kepada staf yang di perintahkan oleh atasan. dapat dilihat pada Gambar

3.5
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Gambar 3.5 Tampilan Disposisi Surat Masuk

2. Pengarsipan Surat Keluar

Kegiatan ini dilakukanuntuk mempermudah penyimpanan dan pencarian data

surat yang telah keluar, semua surat diarsip sesuai dengan bagian-bagian

tersebut disini penulis ditugaskan untuk menulis di buku agenda surat keluar

seperti perihal, tujuan, nomor yang belum di tulis selanjutnyasurat seperti

surat biasa, surat kuasa, surat perintah dan lain sebagainya yang kemudian

diletakan di dalam map pengarsipan dan di urutkan sesusai dengan nomor

surat. dapat dilihat pada gambar 3.6
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Gambar 3.6 Buku dan Surat yang di arsip

3. Pengeluaran Nomor Surat Keluar

Nomor surat berfungsi sebagai identitas dari surat itu sendiri agar surat

tersebut jelas identitasnya untuk kepentingan kearsipan dan mempermudah

penyimpanan dan pencarian surat yang sudah dikeluarkan atau yang akan di

keluarkan. Penulis ditugaskanuntuk mengeluarkan nomor surat dari buku

agenda pengarsipan surat keluar. Contoh penulisan nomor surat yaitu :

B/560-Ter/V/2018

Keterangan :

a. B adalah identitas dari jenis surat biasa

b. 560 adalah nomor surat itu sendiri

c. Teradalah nama staf yang meminta nomor surat atau nama yang

mengeluarkan surat tersebut

d. V adalah bulan pada saat di keluarkan surat

e. 2018 adalah tahun pengeluaran surat
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pengeluaran nomor surat keluar dapat dilihat pada Gambar 3.7

Gambar 3.7 Pengeluaran Nomor Surat Keluar

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi

Selama menjalani PKL, penulis mendapatkan kendala pada saat melakukan

kegiatan di tempat praktik kerja. Dengan adanya kendala tersebut tentunya

kegiatan  PKL  tidakberjalan  dengan lancar, Sehingga membutuhkan waktu

untukmenyelesaikan pekerjaan.

Adapun kendala ketika melaksanakan kegiatan PKL, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak dapat menemukan kembali arsip secara cepat ketika di butuhkan oleh

Atasan atau staf lain
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2. Pengeluaran nomor yang dilakukan masih secara manual atau belum

terkomputerisasi sehingga rentan terjadinya hilang data karena hilangnya

buku nomor surat

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala

Berdasarkan kendala yang dihadapi di atas, maka cara penulis

untukmengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Penemuan kembali arsip tidak hanya sekedar menemukan kembali arsip

dalam bentuk fisiknya, melainkan menemukan pula informasi

menggunakan Referensi teori para ahli. Mensitasi hasil penelitian

(Hamdani, 2017) pada umumnya perusahan atau instansi menyedialan

perlengkapan untuk menyimpan arsip , yaitu :

a. Penyekat adalah lembaran yang dapat dibuat dari karton atau tripleks

sebagai pembatas dari arsip-arsip yang disimpan.

b. Map (folder) adalah tempat untuk meletakkan atau menyimpan arsip.

c. Petunjuk (guide) mempunyai fungsi sebagai tanda untuk membimbing

dan melihat cepat kepada tempat-tempat yang diinginkan di dalam

file.

d. Kata tangkap adalah judul yang terdapat pada tonjolan map arsip.

Perlengkapan yang digunakan di BNI KCU Padang, yaitu : map, kata

tangkap atau petunjuk yang ditempelkan pada punggung map, boks

file, lemari arsip bergerak (mobile shelving), dapat dilihat pada

Gambar 3.8
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Gambar 3.8 Arsip Berdasarkan Nomor

2. Berdasarkan kendala yang dihadapi yaitu pengeluaran nomor yang

dilakukan masih secara manual atau belum terkomputerisasi sehingga

rentan terjadi hilang data karena tidak ada backup data yang baik, sehingga

penulis memberikan solusi untuk menginputkan nomor surat, perihal yang

ada di buku surat ke aplikasi Microsoft Excel berdasarkan jenis surat,

sehingga data nomor surat dapat disimpan secara terkomputerisasi dan

dapat meminimalisir terjadinya hilang data nomor surat karena hilangnya

buku nomor surat. Menurut Ernawati (2003), Setiap sekretaris harus

menguasai sistem pengarsipan yang konsisten, sehingga dokumen-

dokumen dapat dengan mudah dan cepat diketemukan pada saat

dibutuhkan. Sistem pengarsipan adalah cara pengaturan penyimpanan

arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik/nomor,

huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang

terkait. dapat dilihat pada Gambar 3.9
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Gambar 3.9 Arsip di Microsoft Excel

3. Berdasarkan kendala yang dihadapi yaitu pengeluaran nomor yang

dilakukan masih secara manual atau belum terkomputerisasi sehingga

rentan terjadi hilang data karena tidak ada backup data yang baik, sehingga

penulis memberikan solusi untuk menginputkan nomor surat, perihal yang

ada di buku surat ke aplikasi Microsoft Excel berdasarkan jenis surat,

sehingga data nomor surat dapat disimpan secara terkomputerisasi dan

dapat meminimalisir terjadinya hilang data nomor surat karena hilangnya

buku nomor surat. Menurut Ernawati (2003), Setiap sekretaris harus

menguasai sistem pengarsipan yang konsisten, sehingga dokumen-

dokumen dapat dengan mudah dan cepat diketemukan pada saat

dibutuhkan. Sistem pengarsipan adalah cara pengaturan penyimpanan

arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik/nomor,

huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang

terkait.
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3.3 Pelaksanaan PKL: ROJUL JIHAN BARLANDO

NPM 14311485

3.3.1 Bidang Kerja

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) DI KOMANDO

RESORT MILITER, penulis di tempatkan di bagian Staff OPS yang mempunyai

tugas menyelenggarakan fungsi oprasi yang meliputi organisasi,oprasi dan latihan.

Di bagian tersebut penulis melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

1. Mengirim keluar masuk surat

2. Membantu mencari berkas yang dibutuhkan

3. Membantu memfotocopy berkas

4. Mengarsipkan berkas ke dalam rak arsip

5. Melakukan pemeliharaan dan perawatan perangkat komputer

3.3.2 Pelaksanaan Kerja

Adapun kegiatan pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh penulis selama

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di komando resort militer. Dapat

dilihat pada Gambar 3.10

1. Mengirim keluar masuk surat

Penulis diminta untuk mengarsipkan surat yang telah keluar dan masuk .

Gambar 3.10 Surat Masuk
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2. Membantu mencari berkas yangdibutuhkan

Penulis diminta untuk membantu mencari berkas yang dibutuhkan oleh

para pegawai didalam rak arsip sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah

berkas selesai digunakan atau dipinjam penulis juga diminta untuk

menaruh dan menyusun kembali berkas kedalam rak arsip seperti semula

berdasarkan waktu dan bagiannya agar dapat mempermudah pencarian

berkas selanjutnya. Dapat dilihat pada Gambar 3.10

Gambar 3.10 Berkas

3. Membantu memfotocopy berkas

Penulis diminta untuk menjilid dan memfotocopy berkas. Dapat

dilihat pada Gambar 3.11

Gambar 3.11 Memfotocopy Berkas
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4. Mengarsipkan berkas ke dalam rak arsip

Penulis diminta untuk mengarsipkan berkas baru atau berkas yang

telah di pakai oleh para staff kembali ke dalam rak arsip dan sesuai

dengan urutan abjadnya. Dapat dilihat pada Gambar 3.12

.

Gambar 3.12 Mengarsipkan Berkas

5. Melakukan Pemeliharaan dan Perawatan Perangkat Komputer

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas

Komunikasi Informatika dan Statistik penulis melakukan

pemeliharaan dan perawatan perangkat komputer yang ada. Perawatan

yang dilakukan penulis antara lain seperti meng-update antivirus serta

software lawas ke versi terbaru, penulis juga melakukan pembersihan

terhadap virus, file-file sampah dan software yang tidak ada kaitannya

dengan pekerjaan para pegawai sehingga kinerja komputer dapat

menjadi lebih baik lagi. Hal ini rutin dilakukan oleh penulis

setidaknya selama seminggu sekali dikarenakan tidak adanya tim IT

pada bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi yang
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bertanggung jawab memelihara dan merawat perangkat komputer

yang ada.

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi

Adapun kendala yang dihadapi oleh penulis selama melakukan Praktik

Kerja Lapangan (PKL) di Komando Resort Militer adalah sebagai berikut :

Metode pengarsipan yang ada di Komando Resort Militer tepatnya pada bagian

staff OPS kurang baik pengelolaannya, kegiatan pengarsipan yang menggunakan

map lalu menumpuknya menjadi satu dalam rak arsip sering menyebabkan

kesalahan dalam pengelompokan arsip, kehilangan dokumen dan memakan waktu

yang lama dalam pencarian berkas yang dibutuhkan. Jika dibiarkan berlanjut

maka akan mengakibatkan sistem kerja menjadi kurang efisien.

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala

Arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan, digunakan dan dipelihara

sebagai bukti dari transaksi, aktifitas, dan fungsi lembaga atau individu yang

ditransfer dan diolah dengan sistem komputer. (Sambas Ali Muhidin dan Hendri

Winata, 2016:426)

Tujuan alih media arsip untuk mempercepat layanan akses arsip, dilakukan

terkait tujuan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. (Sambas Ali Muhidin

dan Hendri Winata, 2016:411)

Berdasarkan teori-teori tersebut maka penulis mengusulkan kepada bagian

Komando Resort Militer untuk membangun sebuah Sistem Pengarsipan Digital

untuk mengatasi kendala yang sering terjadi dan manfaat lain dari sistem yang

diusulkan ini adalah nantinya akan mempermudah pencarian berkas-berkas yang

dibutuhkan oleh para staff yang membutuhkan secara cepat.
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BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di KOREM

043/GATAM dapat disimpulkan sebagai berikut :

Selama pelaksanaan PKL, mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan

keterampilan yang sudah didapatkan selama perkuliahan serta memperoleh

wawasan dan pengalaman.

Selama pelaksanaan PKL, mahasiswa dapat mengetahui dunia kerja yang

sesungguhnya serta dapat menganalisa apa yang terjadi KOREM 043/GATAM

dengan memberikan solusi atas kendala yang ada.

Selama pelaksanaan PKL, mahasiswa dapat mengetahui bidang pekerjaan

yang ada di KOREM 043/GATAM. Contohnya staf pers yang bertugas mengolah

data yang sudah lengkap dari TNI / PNS di KOREM 043/GATAM. Staf setum

yang bertugas untuk menulis disposisi surat masuk, pengarsipan surat keluar,

mengeluarkan nomor surat keluar, dan Staf ops yang bertugas untuk mengirim

keluar masuk surat, membantu mencari berkas yang dibutuhkan, mengarsipkan

berkas kedalam rak arsip.

Mahasiswa memahami dibidang pengarsipan dan administrasi.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di

KOREM 043/GATAM dengan solusi pemecahan kendala yang ada di bab

sebelumnya,maka didapat saran sebagai berikut:

1. Memberikan saran kepada PNS dan TNI di setiap Staff Korem 043/

Gatam, untuk memberikan pelatihan kepada anggota yang tidak mengerti

tentang penggunaan komputer  seperti microsoft office.

2. Anggota  diharapkan dapat melakukan prosedur penyimpanan dengan baik

dan benar, karena dalam prosesnya, banyak surat–surat atau dokumen-

dokument yang telah disimpan namun tidak tersusun dengan baik.
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