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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu instansi atau perusahaan 

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

pelaksanaan kerja,temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap 

kendala atau masalah yang dihadapi Brimob da Lampung selama 2 bulan yaitu 

pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 1 September 2018. 

Penempatan PKL pada instansi atau perusahaan ini yaitu di sumber tenaga 

manusia (SDM), kegiatan yang dilakukan di antaranya melakukan pembuatan 

surat menyurat ,editing foto atau vidio, memperbaiki komputer yang tidak bisa 

digunakan, memperbaiki printer yang tidak bisa digunakan,maintenance jaringan, 

melakukan pengantaran surat rencana kerja ataupun rencana anggaran IT dalam 

rangka pembelian alat-alat yang diperlukan. 

Melalui pelaksanaan PKL tersebut, saya mampu menghadapi kendala 

terjadi seperti mengatasi video edittng dan surat menyurat.   

 

Kata Kunci : Brimob da Lampung             



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. 1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa. Kualitas sumber daya manusia yang 

diharapkan adalah yang memiliki kompetensi dan etika profesional sebagai salah 

satu bentuk untuk menjawab tantangan dunia kerja. Hal ini merupakan realisasi 

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.( FTIK-UTI,2018). 

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. 

Penulis memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis 

dalam proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai 

tenaga profesional. Selain itu, program PKL akan menambah wawasan dan 

pengalaman mahasiswa dalam dunia kerja, mahasiswa dapat menerapkan dan 

meningkatkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan serta keterampilan dan 

keahlian dibidang praktik. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengikuti 

program PKL . PKL umumnya dilaksanakan di perusahaan-perusahaan maupun 

instansi baik swasta ataupun negeri. 

Dalam kegiatan PKL penulis memilih untuk melakukan Praktik Kerja 

Lapangan di salah satu Instansi Kepolsian Indonesia Sat Brimob da Lampung 

yang beralamatkan di Gg.Cakra.Rw.Laut,Tj.Karang Timur.Kota Bandar 

Lampung.Lampung 35128 
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Penulis memilih Satuan Brimob Polda Lampung sebagai tempat PKL 

dengan alasan sebagai berikut: 

a. Sat Brimob da lampung merupakan salah satu Instansi kepolisian Republik 

Indonesia yang mendepankan Tekhnologi dan urusan keseharian mereka. 

b. Sat Brimob da Lampung merupakan salah satu perusahaan yang memiliki 

sarana yang mendukung dalam pelaksanaan PKL khususnya pada bidang 

SI (Sistem Informasi). 

c. Penulis ingin menambah pengalaman kerja secara profesional di Sat 

Brimob da Lampung adalah suatu kebanggaan, karena tidak semua 

mahasiswa yang melaksanakan PKL merasakan PKL diperusahaan besar. 

 

1. 2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun tujuan PKL pada Sat Brimob da Lampung : 

1. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

2. Melatih kedisplinan dan tanggung jawab mahasiswa terhadap tugas yang 

diberikan. 

3. Meningkatkan dan memperluas proses penyerapan teknologi baru dari 

dunia kerja. 

4. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan meningkatkan pengenalan 

mahasiswa pada aspek-aspek usaha yang potensial dalam dunia kerja. 
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1. 3  Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

 Banyak kegunaan PKL mulai dari pihak Mahasiswa,Fakultas Teknik dan 

Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dan bagi Sat brimob da 

Lampung antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Universitas : 

a) Sebagai alat ukur mahasiswa dalam memahami materi-materi kuliah 

dan penerapannya. 

b)   Sebagai penilaian sejauh mana mahasiswa mampu terjun langsung 

didalam dunia kerja. 

2. Bagi Mahasiswa : 

a) Untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja. 

b) Sebagai sarana menambah ilmu diluar perkuliahaan mengenai dunia 

kerja. 

c) Memperluas relasi di dunia kerja yang nantinya menjadi tempat untuk 

informasi mengenai pekerjaan. 

d) Mahasiswa mampu mempunyai alternative pemecahan masalah sesuai 

dengan program studi yang dipilihnya secara luas mendalam. 

3. Bagi Pihak Instansi : 

a) Memperoleh kepercayaan masyarakat. 

b) Memberikan bahan masukan atau usulan untuk meningkatkan kinerja 

sistem yang sudah berjalan diperusahaan tersebut. 

c) Memperoleh tenaga yang dapat diperbantukan dan tidak menutup 

kemungkinan peserta PKL diangkat sebagai karyawan jika dinilai 

memiliki prestasi, loyalitas, dan disiplin kerja yang baik. 
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1. 4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Pelaksanaan PKL bertempat di Satuan Brimob da Lampung Gang Cakra , 

Rawa Laut Kota Bandar Lampung. 

Denah lokasi Satuan  Brimob da lampung dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut: 

Gambar 1.1 Denah lokasi Satuan Brimob Polda Lampung 

 

1. 5  Jadwal Pelaksanaan PKL 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Pendek Genap yang 

berlangsung selama 40 hari mulai dari tanggal 9 Juli 2018 sampai 1 September 

2018. Jam kerja pelaksanaan PKL yaitu setiap hari senin sampai jum’at pukul 

08.00 WIB sampai 17.00 WIB. 
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Jadwal kerja selama PKL di tampilkan pada Table 1.1 

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Selama PKL 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

Brimob Polisi Republik Indonesia merupakan Satuan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, yang lahir pada tanggal 14 November 1946 diberi tugas 

khusus dibidang kemiliteran untuk mempertahankan dan memelihara keamanan 

dan ketertiban dalam negeri tugas pokok, fungsi dan peranan Brimob Polisi 

Republik Indonesia sepanjang sejarah tidak dapat dipisahkan dengan sejarah 

perjuangan Bangsa Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi dari setiap 

perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia untuk menuju cita-cita luhur 

Bangsa Indonesia dengan terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sejahtera 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.  

Perjuangan Korps Brimob Polri sepanjang sejarah bukan hanya menjadi 

kebanggaan Polisi Republik Indonesia, akan tetapi juga menjadi kebanggaan 

masyarakat Indonesia pada umumnya, karena Korps Brimob Polisi Republik 

Indonesia tidak pernah absen dalam perjuangan untuk mempertahankan, 

menyelamatkan Negara kesatuan Republik Indonesia bersama sama dengan 

segenap komponen bangsa dan rakyat indonesia saling bahu membahu menentang 

dan melawan setiap penjajah dari kekuasaan Bangsa Asing.  

Keberhasilan-keberhasilan Korps Brimob dalam melaksanakan tugas 

operasional telah ditandai dengan penganugerahan Cakanti Yana Utama oleh 

Presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno pada tanggal 14 November 

1961, penganugerahan tertinggi tersebut merupakan salah satu tonggak penting 

sejarah perjuangan Korps Brimob dan ikut memperkokoh tumbuhnya jiwa yang 
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kuat pada warga Brimob. peristiwa penting tersebut merupakan modal dasar 

terbentuknya jati diri Korps Brimob dimasa yang akan datang. 

Pada hari ulang tahun Korps Brimob Polri ke-69 ini diharapkan setiap 

warga Korps Brimob Polri harus mampu mempertahankan/menjunjung tinggi 

kehormatan serta kebanggaan terhadap kesatuannya. Nilai-nilai perjuangan yang 

telah dirintis oleh para pahlawan harus selalu tertanam dan dijiwai dalam setiap 

pertumbuhan dan perkembangan Korps Brimob Polisi Republik Indonesia 

2.1.1  Sejarah Perjuangan Dan Perkembangan Satbrimobda Lampung 

Sejarah perjuangan dan perkembangan Korps Brimob Polisi Daerah 

Lampung awalnya dari satuan kompi dibawah organisasi Brimob daerah Sumatera 

Selatan dapat digambarkan sebagai berikut : 

1.1.1.1 Perkembangan Organisasi Korps Mobile Brigade Sumatera 

Selatan tahun 1949-1960 

1. Pada tahun 1949 di Palembang diadakan mobilisasi untuk 

menghimpun anggota mobile Brigade. 

2. Pada tahun 1950 Mobile Brigade III Sumatera Selatan dipimpin oleh 

Komisaris Polisi Soegondo bertugas pokok mengendalikan pasukan 

mobile Brigade di daerah-daerah Sumatera Selatan. 

3. Pada tahun 1950 departemen latihan mendidik pemuda-pemuda 

Indonesia yang telah lulus seleksi untuk di didik menjadi anggota 

mobile Brigade setelah lulus di tempatkan pada kompi reserve 

Palembang. 
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4. Pada tahun 1951 koordinator Inspektur Mobile Brigade mengadakan 

konsulidasi pasukan serta pembangunan Markas Mobile Brigade di 

jalan Jendral Sudirman Km 4 Palembang dengan membawahi kompi. 

5. Komandan Koordinator Inspektur Mobile Brigade dari Th. 1951-

1960 antara lain: 

a. Pertama Komisaris Polisi Ir. SUPARTO 

b. Kedua Komisaris Polisi Muda H. SILALAHI 

c. Ketiga Komisaris Polisi II D. ADU 

1.1.1.2 Perkembangan Organisasi Korps Brimob Sumatera Selatan tahun 

1960 – 1971 

Pada tanggal 14 Nopember 1962 pada hari ulang tahun Mobile Brigade 

ke-16 di Jakarta Presiden Republik Indonesia Soekarno selaku panglima tertinggi 

angkatan bersenjata Republik Indonesia memberikan tanda penghargaan tertinggi 

bagi Angkatan bersenjata Republik Indonesia Yaitu "Cakanti Yana Utama" 

terhadap Satuan Mobile Brigade dan pada saat itu juga nama mobile Brigade 

dirubah menjadi Brimob, untuk di Sumatera Selatan dari Komobda menjadi 

Resimen VII Brimob berpangkalan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4 Palembang 

( sekarang Mapolda Sumatera Selatan ) dengan membawahi batalyon. 

Batalyon 721 Brimob di Bengkulu diantaranya membawahi kompi 5162 

Lampung Pada tahun 1971 Kapolri mengeluarkan Surat Keputusan No. Pol.: 

Sk/41 tahun 1971 tentang likuidasi dan redislokasi batalyon Brimob dan Kompi 

BS, di Sumatera Selatan RESIMEN VII dan batalyon-batalyon Brimob di 

likuidasi dan berganti nama menjadi Satuan Brimob Daerah Kepolisian VI 



15 
 

 

Sumatera Selatan (Satuan Brimob Dak-VI Sumsel) bermarkas di Bukit Besar 

Palembang yang terdiri dari 4 (empat) Kompi Brimob BS. 

Pada tahun 1983 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 

552 / IX / 1983 diadakan likudasi dan reorganisasi batalyon dan kompi-kompi 

Brimob. 

Semenjak adanya Likuidasi (berdirinya Satuan Brimob Polisi Daerah 

Sumatera bagian Selatan) mengalami penggantian Komandan Satuan Brimob dari 

tahun 1973 s/d 1996 antara lain: 

1. Mayor Polisi Raboe Rais dari tahun 1973 s/d 1978 

2. Letnan Kolonel  Polisi Gunawan. S dari tahun 1978 s/d 1982 

3. Letnan Kolonel  l Polisi Fachri Baijuri dari tahun 1982 s/d 1983 

4. Mayor Polisi Drs. Lukman.DJ dari tahun 1983 s/d 1986 

5. Letnan Kolonel  Polisi Drs. Edy. GP dari tahun 1991 s/d 1991 

6. Letnan Kolonel  Polisi Drs. S. Guliansyah dari tahun 1991 s/d 1994 

7. Letnan Kolonel  Polisi Drs. Soejipto dari tahun 1994 s/d 1996 

8. Letnan Kolonel  Polisi Drs. Winarso dari tahun 1996 s/d 1997 

Dengan perkembangan Organisasi Kepolisian Republik Indonesia, yang 

semula Polisi wilayah  Lampung maka status Polisi wilayah  menjadi Polisi 

Daerah Lampung dengan type C sesuai dengan Kep Pangab Nomor : Kep / 06 / 

IX / 1996 tanggal 10 September 1996 tentang pengembangan Polda, yang ditindak 

lanjuti Kep Pangab Nomor : Kep / 07 / IX / 1996 tanggal 10 September 1996 

tentang penyempurnaan pokok-pokok organisasi dan prosedur Kepolisian 

Republik Indonesia. 



16 
 

 

Berdasarkan keputusan sebagaimana tersebut, maka ditindak lanjuti 

dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 10 / IX / 1996 tanggal 16 September 

1996 tentang Pengesahan Korps Brimob Polri, dan pada tanggal 17 September 

1996 dilakukan peresmian Korps Brimob Polri di Kelapa Dua Cimanggis Bogor. 

Dengan telah dilakukan peresmian Korps Brimob tersebut, maka status 

Kompi 5162 yang merupakan bagian dari Satuan Brimob Sumatera Selatan, 

dengan sendirinya berubah menjadi Satuan Brimob Daerah Lampung sesuai 

dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 10 / XII / 1997 tanggal 24 

Desember 1997 tentang pengesahan Satuan Brimob Daerah, Adapun pejabat 

Kepala Satuan Brimob Polisi Daerah  Lampung adalah : 

1. Mayor Pol Drs. Irwanto dari tahun 1997 s/d 2000. 

2. Ass Super Intendent Drs. Y. Prapto Wirahadi dari Februari s/d 

November 2000 

3. Mayor Polisi Drs. Rachmad Fudail dari tahun 2000 s/d 2002 

4. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Jodi Heryadi dari tahun  

2002 s/d 2003 

5. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Handono Warih dari tahun  

2003 s/d 2004 

6. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Abdul Rahman Baso dari tahun   

2004 s/d 2005 

7. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Budi Astono dari tahun   

2006  s/d 2008 
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8. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Puji Santosa, SH dari tahun   

2008 s/d 2010 

9. Komisaris Besar Polisi Seno dari tahun 2010 s/d 2012. 

10. Komisaris Besar Polisi Drs. Subnedih, SH dari tahun 2012 s/d 2014. 

11. Komisaris Besar Polisi Imam Santoso dari tahun 2014 s/d 2016 

12. Komisaris Besar Polisi Donyar Kusumadji dari tahun 2016 s/d 

sekarang 

Berdasarkan keputusan-keputusan tersebut diatas organisasi Satuan 

Brimob Daerah Lampung telah melaksanakan reformasi pada tanggal 28 Februari 

2003, organisasi Satuan Brimob Polisi Daerah Lampung yang membawahi dua 

kerangka batalyon menjadi organisasi yang membawahi tiga Kompi Pelopor, satu 

Kompi Min dan Satu Unit Gegana dan sebutan jabatan Komandan Satuan Brimob 

Polisi Daerah Lampung menjadi Kepala Satuan Brimob Polisi Daerah Lampung. 

2.1.1.3  Riwayat Penugasan 

Riwayat Penugasan Satuan Brimob Polisi Daerah Lampung Periode 

Polda Sumatera bagian selatan.  

1. Pada tahun 1954 s/d 1959 anggota Inspektur Mobile Brigade 

diberikan kepercayaan untuk menumpas pemberontakan yang terjadi 

antara lain : 

a. Operasi  Daulat Islam  / Tentara Islam Indonesia di Aceh, 

berangkat Kompi 5169 Bangka dipimpin oleh Ajun Kom Pol 

Loegiman. 

b. Operasi Daulat Islam  / Tentara Islam Indonesia di Aceh, berangkat 

Kompi 5159 Bengkulu dipimpin oleh Inspektur Polisi Selamet.  
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c. Operasi Daulat Islam  / Tentara Islam Indonesia di Aceh, berangkat 

Kompi 5143 Palembang yang dipimpin oleh Inspektur Polisi Satu 

Sumanta.  

d. Operasi Daulat Isam / Tentara Islam Indonesia di Aceh berangkat 

Kompi 5151 Palembang di pimpin oleh Ajun Komisaris Polisi 

Wiradik. 

2. Kemudian pada tahun 1960 semua Batalyon yang ada di daerah 

Sumatera Selatan diantaranya Yon 720, Yon 721 dan Yon 733 semua 

bergerak untuk mengadakan penumpasan pemberontakan yang ada di 

daerah Sumatera  

3. Riwayat Penugasan Satuan Brimob Polisi Daerah Lampung Periode 

Polda Lampung sbb : 

a. Pada tanggal 05 Juli 1998 diberangkatkan 1 SSK (100 personil) 

melaksanakan tugas operasi Jajak Pendapat di Timor Timur sesuai 

Sprin Kapolri No. Pol. : Sprin / 161 / VII / 1998 tanggal 05 Juli 

1998 dibawah pimpinan Danki A 5162 Letnan Satu Polisi Kupran 

selama 3 bulan. 

b. Pada tanggal 07 September 1999 diberangkatkan 1 Peleton (33 

personil) melaksanakan tugas operasi Sadar Rencong II / 1999 di 

wilayah Aceh sesuai Sprin Kapolri No. Pol. : Sprin / 231 / IX / 

1999 tanggal 07 September 1999 dipimpin oleh Letnan Dua Polisi 

Hairman selama 8 bulan. 

c. Pada tanggal 31 Juli 2000 diberangkatkan 1 SSK ( 139 personil ) 

melaksanakan operasi Cinta Meunasah 2000 di wilayah Aceh, 
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sesuai Sprin Kapolri No. Pol. : Surat Perintah / 2187 / VII / 2000 

tanggal 31 Juli 2000 dibawah pimptnan Danki B / 9812 Letnan 

Satu Polisi M. Anwari Firdaus selama 11 bulan, gugur I (satu) 

anggota An. Brigadir Satu Andreas Sigalingging. 

d. Pada tanggal 27 Juli 2001 di berangkatkan 1 SSK (140 personil) 

melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di Nanggroe 

Aceh Darussalam, sesuai Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Surat 

Perintah / 1320 / VI / 2001 tanggal 21 Juli 2001 dibawah pimpinan 

Danki 2 Yon B Inspektur Polisi satu A. Nurman Ismail selama 6 

Bulan, gugur l (satu) anggota An. Bharatu Heriyanto.  

e. Pada tanggal 08 Januari 2002 diberangkatkan 1 SSK (140 personil) 

melaksanakan tugas Operasi Pemulihan Keamanan di Nanggroe 

Aceh Darussalam, sesuai Sprin Kapolri No. Pol. : Sprin 721 / 1 / 

2002 tanggal 08 Januari 2002 dibawah pimpinan Danki 2/9812 

Ajun Komisaris Polisi Kupran Gumay selama 6 (enam) bulan. 

f. Pada tanggal 27 Juni 2002 diberangkatkan 1 SSK (140 personil) 

melaksanakan tugas operasi pemulihan kencamanan di Nanggroe 

Aceh Darussalam, sesuai Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Surat 

perintah 1940 7 VI 7 2002 tanggal 27 Juni 2002 dibawah pimpinan 

Ajun Komisaris Polisi Iskandar Kepala Seksi Operasi Satuan 

Brimob Daerah Lampung. 

g. Pada tanggal 31 Desember 2002 diberangkatkan 1 SSK (140 

personil ) melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di 

Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai Surat Perintah Kapolri No. Pol. 
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: Sprin 7 4756 7 XII 7 2002 tanggal 31 Desember 2002 dibawah 

pimpinan Inspektur Polisi Satu E. Laoli Danki B 7 9812 Satuan 

Brimob Daerah Lampung. 

h. Pada tanggal 03 April 2003 diberangkatkan 1 SSK (140 personil) 

melaksanakan tugas Operasi Cinta Dame-I 2003 di Nanggroe Aceh 

Darussalam, sesuai Sprin Kapolri No. Pol. : Sprin 7 659 7 IV 7 

2003 tanggal 03 April 2002 dibawah pimpinan Ajun Komisaris 

Polisi Hairman Danki-I Satuan Brimob Daerah Lampung. 

i. Pada tanggal 15 Oktober 2003 diberangkatkan 1 SSK (100 

personil) melaksanakan tugas operasi tegak rencong 1-2003 di 

Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai Sprin Kapolda Lampung 

Nomor  Polisi : Sprin 7 625 7X7 2003 tanggal 215 Oktober 2003 

dibawah pimpinan Inspektur Polisi Dua Winarno Danlad-4 Satuan 

Brimob Daerah Lampung. 

j. Pada tanggal 8 Mei 2004 diberangkatkan 1 SSK ( 100 personil) 

melaksanakan tugas Ops Tegak Rencong II-2003 di NAD sesuai 

Surat Perintah Kapolri Nomor Polisi : Surat Perintah /790/V/2004 

tanggal 8 Mei 2004 Dibawah Pimpinan Inspektur Polisi Dua Djoni 

Arifin, S.Sos sebagai Danki 3 Satuan Brimob Polisi Daerah 

Lampung. 

k. Pada tanggal 20 Nopember 2004 diberangkatkan 1 SSK ( 100 

personil) melaksanakan tugas Ops Sadar Meunasah di NAD sesuai 

sprin Kapolri No Pol : Sprin/2154/X/2004 tanggal 25 November 
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2004 dibawah Pimpinan Inspektur Polisi Dua Tarmansyah sebagai 

Danki 2 Satuan Brimob Polisi Daerah Lampung. 

l. Pada tanggal 27 Juni 2005 diberangkatkan 1 SSK (100 personil) 

melaksanakan tugas Ops Sadar Meunasah III di NAD sesuai Surat 

Perintah Kapolri No Pol : Sprin/1251/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 

Dibawah Pimpinan Inspektur Polisi Dua Winarno sebagai Danki 1 

Satuan Brimob Polisi Daerah Lampung. 

m. Pada tanggal 4 Januari 2005 diber  angkatkan 19 Personil 

melaksanakan tugas Ops Kemanusiaan di Prop. NAD Dibawah 

Pimpinan Inspektur Polisi Dua Saipullah, SE.  

 

2.2  Visi, Misi Satuan Brimob Polda Lampung 

Adapun Visi dan Misi Satuan Brimob Polda Lampung adalah sebagai 

berikut : 

2.2.1  Visi Satuan Brimob Polda Lampung 

Terwujudnya postur Satuan Brimob Polisi Daerah Lampung yang 

profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan 

masyarakat yang dapat dipercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan 

hukum terutama yang berkaitan dengan kejahatan intensitas tinggi dan 

terorganisir yang menggunakan senjata api dan atau bahan peledak, kerusuhan 

massa serta peristiwa kontijensi. 

2.2.2  Misi Satuan Brimob Polda Lampung 

Adapun misi Satuan Brimob Polda Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Satuan Brimob Polisi Daerah Lampung akan meningkatkan 

Profesionalisme dan pelaksanaan tugas secara proporsional dengan 
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mengedepankan prinsip perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia 

sehingga Polri khususnya Satuan Brimob  Polda Lampung dapat 

menjadi mitra yang dapat dipercaya dan dekat dengan masyarakat 

sejalan dengan motto pengabdian Brimob ”Jiwa Ragaku Demi 

Kemanusiaan”. 

2. Mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan upaya dan 

tindakan tegas, keras namun terukur serta dapat dipertanggung 

jawabkan sehingga dapat melaksanakan tugas secara tuntas dalam 

melakukan bantuan operasional kewilayahan yang tentunya dapat 

memberikan kontribusi positif dalam menciptakan situasi kamtibmas 

di wilayah hukum Polda Lampung. 

3. Tersedia dan tertatanya seluruh fasilitas serta sarana dan prasarana 

lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja dan kesejahteraan 

personil Satuan Brimob Polisi Daerah Lampung sehingga berada pada 

kondisi siap operasional, guna menunjang tugas pokok, fungsi dan  

peran Satuan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan guna menciptakan rasa tentram, aman dan damai pada 

masyarakat. 

4. Mengembangkan langkah-langkah kerjasama bidang kemananan 

dengan instansi terkait, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan potensi-

potensi keamanan lainnya. 



23 
 

 

5. Menjadi pelopor ketauladanan dan kedisiplinan dilingkungan anggota 

Polisi Republik Indonesia maupun kepada masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum 

serta kepastian hukum dalam masyarakat. 

6. Terwujudnya kesejahteraan anggota guna meningkatkan semangat dan 

gairah kerja untuk mendukung keberhasilan dan kesuksesan 

pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya.  

 

2.3  Logo Satuan Brimob Polda Lampung 

Logo berasal dari kata “logos” (Yunani), yang berarti kata pikiran, 

pembicaraan, akal budi. Pada awalnya yang lebih popular adalah istilah logotype, 

bukan logo. Logo adalah penyingkatan dari logotype. Logo bisa menggunakan 

elemen apa saja; tulisan, logogram, gambar, ilustrasi, dan lain-lain. Logo 

merupakan simbol yang mempunyai tujuan komunikasi untuk mencerminkan citra 

perusahaan. 
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2.3.1  Logo Teratai Satuan Brimob Polda Lampung 
 

 
Gambar 2.3.1 Logo Teratai Satuan Brimob Polda Lampung 

Sumber : Satuan Brimob Polda Lampung 

 

Arti Logo Teratai Satuan Brimob Polda Lampung yaitu : 

1. Perisai segitiga dengan warna dasar merah dan hitam yang melambangkan 

dan mempunyai arti bahwa Brimobe dengan segala kemampuan 

profesionalismenya, sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan 

masyarakat mempunyai sikap tegas untuk meyatakan dan menegakkan 

keadilan dan hukum, menjunjung kesetiaan kepada negara, keteguhan hati, 

keberanian dalam melaksanakan tugas, mengemban tugas memberantas 

kejahatan berintensitas tinggi. 

2. Gambar Teratai putih bertajuk 7 helai dan daun berkelopak 4 helai 

melambangkan tekad dalam kemajuan untuk merubah situasi yang keruh 

menhadi tenang dan bersih, dan mampu hidup dimanapun juga meski di 

tempat lumpur, tretapi bisa muncul dan mampu memberikan keharuman 

nama POLRI. 
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2.3.2  Logo Roda Kompas Satuan Brimob Polda Lampung 
 

 
Gambar 3.2 Logo Roda Kompas Satuan Brimob Polda Lampung 

Sumber : Satuan Brimob Polda Lampung 

 

Arti Roda Kompas Satuan Brimob Polda Lampung yaitu : 

Berbentuk roda dengan 8 arah mata angin simetris dan bidang mendatar 

bertuliskan BRIMOB di tengah lingkaran dengan warna kuning emas di tengah 

berwarna merah mempunyai arti sebagai berikut : 

1. Merah melambangkan keberanian dan perhitungan yang tepat serta 

dilandasi daya gerak yang tinggi. 

2. Kuning Emas, melambangkan jiwa kesatria, pembela kebenaran dan 

keadilan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. 

3. Lambang Lingkaran dengan 8 mata anak panah, bermakna bahwa 

Korps Brimob merupakan kesatuan yang utuh serta senantiasa siap di 

hadapkan kepada setiap tantangan tugas dimanapun berada dengan 

daya gerak yang tinggi. 

Roda Kompas yang menggambarkan ASRTA BRATA (8 jalan) sebagai 

berikut : 

a. SURYA  : MATAHARI 

b. CANDRA  : BULAN 

c. KARTIKA : BINTANG 

d. KISNA  : TANAH 
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e. BAYU  : ANGIN 

f. HAGM  : API 

g. SAMUDERA : LAUT 

 

2.4  Struktur Satuan Brimob Polda Lampung 

Gambar 3.3 Struktur Satuan Brimob Polda Lampung 

Sumber : Satuan Brimob Polda Lampung 

 

2.5  Tugas dan Wewenang Satuan Brimob Polda Lampung 

2.5.1  Kepala Satuan Brimob Polda Lampung  

Tugas Kepala Satuan Brimob Polda Lampung yaitu : 

a. kepala Satuan Brimob yang pelaksanaan tugas pokoknya 

bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) 

dan dalam  pelaksanaan tugas  sehari-hari dibawah kendali Wakil 

Kepala Satuan Brimob Polda Lampung; 

b. kepala Satuan Brimob dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 

Wakil Satuan Brimob yang bertanggung jawab kepada Kepala 

Satuan Brimob; 
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c. mengkoordinir  dan  melaksanakan  tugas  yang  dibebankan  

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dalam penanggulangan  

gangguan  keamanan  tinggi, utamanya terorisme, kerusuhan massa 

atau huru-hara, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan 

peledak, penanganan senjata kimia, biologi dan radioaktif (KBR) 

serta pelaksanaan kegiatan satuan aman reaksi; 

d. menyelenggarakan penyiapan dan pengerahan kekuatan personel  

Satuan Brimob dalam rangka mendukung tugas satuan fungsi dan 

satuan kewilayahan dilingkungan Polisi Daerah Lampung; 

e. melaksanakan tugas operasional Satuan Brimob yang meliputi  

tugas Detasemen Gegana dan Detasemen Pelopor dalam rangka 

operasi Kepolisian, penanganan senjata kimia, Biologi dan 

Radioaktif  (KBR)  serta   pemberian  bantuan  teknis dan  kekuatan 

(back up) sesuai dengan standar   operasional   prosedur   dan   

pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Satuan Brimob; 

f. menyelenggarakan    fungsi   perencanaan,    tugas   operasional,   

pembinaan kesatuan dan pengendalian anggaran Kepala Satuan 

Brimob. 
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2.5.2   Wakil Kepala Satuan Brimob Polda Lampung 

Adapun tugas Wakil Kepala Satuan Brimob yaitu : 

a. waka satbrimob adalah pembantu Kepala Satuan Brimob yang 

berkedudukan  di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Satuan Brimob; 

b. waka satuan Brimob bertugas membantu Kepala Satuan Brimob  

dalam  melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan 

tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Satuan 

Brimob. 

2.5.3  Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi  

Subbagrenmin dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan  dan  

Administrasi, adapun tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 

Administrasi yaitu : 

a. bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Brimob dan dalam 

pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakil Kepala 

Satuan Brimob; 

b. menyelenggarakan penyusunan perencanaan jangka sedang  dan  

jangka  pendek rencana strategi, rancangan kerja,  rencana kerja,  

kebutuhan sarana  dan  prasarana, personel dan anggaran; 

c. melaksanakan perawatan dan administrasi personel Satuan Brimob; 

d. menyelenggarakan   pengelolaan  sarana  dan  prasarana   serta   

penyusunan laporannya; 



29 
 

 

e. melaksanakan   pelayanan   fungsi    keuangan    pembayaran,    

pengendalian, pembukuan, akuntansi dan pertanggung jawaban 

kepada keuangan; 

f. menyelenggarakan   pengelolaan  dan   pelayanan  ketatausahaan  

dan  urusan dalam dan menyusun  laporan  realisasi  anggaran 

(LRA),  pembuatan  laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintahan (LAKIP) analisis target  pencapaian kinerja, program 

dan Anggaran. 

2.5.4 Kepala Urusan Adminstrasi (Kaur Min) 

Urusan Administrasi dipimpin oleh Kepala Urusan Administrasi, adapun 

tugas Kepala Urusan Adminstrasi yaitu : 

a. menyelenggarakan administrasi  kegiatan  umum  personel Satuan 

Brimob; 

b. menyiapkan administrasi perencanaan personel untuk medukung 

pelaksanaan tugas Satuan Brimob; 

c. menyiapkan dan merumuskan kebijaksanaan administrasi personel 

Subbagrenmin Satuan Brimob. yang menjadi tanggung jawabnya 

sebagai bahan dalam menyusun rencana kegiatan Satbrimob bidang 

urusan administrasi personel dan sebagai pedoman bagi para 

pelaksana pada tingkat Detasemen; 

d. mengevaluasi standarisasi kuantitas dan kualitas personel Satuan 

Brimob dan jajarannya; 
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e. mengusulkan  hak-hak  anggota   meliputi  kenaikan  gaji berkala, 

kenaikan pangkat, tunjangan jabatan, tunjangan anak istri, pensiun,  

ijin nikah, ijin cuti, Satya Lencana, dll; 

f. membuat  laporan  kekuatan  personel  Satbrimob  secara periodik; 

g. dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibantu oleh dua Perwira 

administrasi dan bantuan administrasi/bantuan umum. 

 

2.5.5 Kepala Urusan Tata Usaha (Ka Urtu) 

Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha, adapun 

tugas Kepala Urusan Tata Usaha (Ka Urtu) yaitu : 

a. mengelola surat dari Kasat, Waka, Kaden maupun dari para Kasi 

Satbrimob Polda Lampung; 

b. mengelola surat dari Perusahaan lain untuk diajukan ke Kasat 

Brimob melalui Spri; 

c. memberikan nomor surat keluar yang ditujukan kepada Kapolda 

Lampung, Kakorbrimob atau ke Perusahaan lain; 

d. mengelola pendataan ATK (Alat Tulis Kantor) yang diajukan oleh 

para Kasi, Kaden. 

2.5.6 Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keu) 

Urusan Keuangan dipimpin oleh Kepala Urusan Keuangan, adapun tugas 

Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keu) yaitu : 

a. Menyelenggarakan kegiatan pengajuan gaji personel Satuan 

Brimob; 
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b. mengajukan  anggaran  rutin  non  gaji  guna  mendukung kegiatan 

operasional Satuan Brimob; 

c. pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji, belanja pegawai, 

barang dan modal serta pembayaran kepada yang berhak; 

d. memberikan pelayanan keuangan Satuan Brimob; 

e. menyelenggarakan administrasi  pelayanan  gaji, pembukuan 

akuntansi sesuai dengan prosedur; 

f. melakukan proses akuntansi dan verifikasi serta menguji  

kelengkapan  dokumentasi penggunaan anggaran Satuan Brimob; 

g. penganalisaan atas catatan keuangan, baik berupa laporan keuangan 

cetak maupun arsip data komputer. 

2.5.7  Kepala Seksi Intel (Kasi Intel) 

Seksi Intel dipimpin oleh Kepala Seksi Intel, adapun tugas Kepala Seksi 

Intel yaitu : 

a. menyelenggarakan penyusunan produk intelijen, pengamanan 

bahan  keterangan dan pelaksanaan dokumentasi dilingkungan 

Satuan Brimob; 

b. melaksanakan penyusunan  analisis terhadap  produk  intelijen  

sebagai bahan masukan bagi Kepala Satuan Brimob dalam 

pencapaian tugasnya; 

c. pengawasan penyelenggaraan upaya pengungkapan jaringan 

gangguan Kamtimbmas, untuk kepentingan taktis penindakan. 
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2.5.8  Kepala Seksi Operasi (Kasi Ops) 

Seksi Operasi dipimpin oleh Kepala Seksi Operasi, adapun tugas Kepala 

Seksi Operasi yaitu : 

a. bertanggung jawab kepada Kasat Brimob dan dalam pelaksanaan 

tugasnya menyelenggarakan kegiatan administrasi operasional, 

pengendalian operasi dan pelatihan; 

b. melaksanakan administrasi operasi dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas operasional; 

b. menyelenggarakan pelatihan perorangan dan kesatuan dalam   

rangka peningkatan dan pemeliharaan kemampuan personel Satuan 

Brimob; 

c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasioanal 

Satuan Brimob. 

2.5.9 Kepala Seksi Sarana dan Prasana (Kasi Sarpras) 

Seksi Sarpras dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, adapun 

tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasana yaitu : 

a. bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Brimob dan dalam  

pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan penyiapan, pemeliharaan  

dan perawatan peralatan dan angkutan serta penyaluran perbekalan 

umum; 

b. menyelenggarakan penyiapan, pemeliharaan dan perawatan 

peralatan dan angkutan; 

c. melaksanakan penyaluran perbekalan umum pada jajaran Satuan 

Brimob; 
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d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan sarana dan 

prasarana Satuan Brimob. 

2.5.10  Kepala Seksi Provost  (Kasi Provost) 

Seksi Provost dipimpin oleh  Kepala Seksi Provost, adapun tugas Kepala 

Seksi Provost yaitu : 

a. bertanggung jawab  kepada Kepala Satuan Brimob dan  dalam   

pelaksanaan  tugasnya   menyelenggarakan pembinaan disiplin 

personel, pemeriksaan, penyelesaian berkas perkara dan 

pelaksanaan sidang disiplin; 

b. melaksanakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin anggota Satuan 

Brimob; 

b. melaksanakan   penegakan    disiplin   dan    pemeriksaan   terhadap    

perkara pelanggaran disiplin yang diduga oleh personel Satuan 

Brimob melalui  mekanisme persidangan; 

c. melaksanakan pengawasan, pembinaan terhadap anggota  yang  

mendapatkan keputusan hukuman dilingkungan Satuan Brimob. 

2.5.11  Kepala Seksi Teknologi dan Komunikasi  (Kasi Tekkom) 

Seksi Teknologi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi Teknologi  

dan Komunikasi, adapun tugas Kepala Seksi Teknologi dan Komunikasi 

yaitu : 

a. menyelenggarakan komunikasi satuan Satuan Brimob, 

pemeliharaan  serta  perbaikan alat komunikasi; 

b. menyelenggarakan urusan komunikasi dalam mendukung 

pelaksanaan tugas operasional Satuan Brimob; 
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c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan peralatan komunikasi 

Satuan Brimob. 

2.5.12 Kepala Seksi Layanan Markas (Kasi Yanma) 

Layanan Markas dipimpin oleh Kepala Seksi Layanan Markas, adapun 

tugas Kepala Seksi Layanan Markas yaitu : 

a. menyelenggarakan pelayanan markas, penataan dan pengaturan 

penggunaan perumahan dinas; 

b. melaksanakan kebersihan dilingkungan kantor, lapangan dan 

fasilitas umum lainnya; 

c. melaksanakan pemeliharaan dan  perawatan gedung dikantor. 

2.5.13 Kepala Seksi Kesehatan dan Jasmani (Kasi Kesjas) 

Seksi Kesehatan dan Jasmani dipimpin oleh Kepala Seksi Kesehatan dan 

Jasmani, adapun tugas Kepala Seksi Kesehatan dan Jasmani yaitu : 

a. menyelenggarakan pembinaan jasmani, kesehatan lapangan dan 

pelayanan psikologi; 

b. menyelenggarakan pendataan dan perawatan kesehatan personel 

serta penyediaan obat-obatan dan vitamin; 

c. melaksanakan tes kesehatan, kesamaptaan jasmani dan pelayanan 

psikologi; 

d. menyusun rencana pelayanan kesehatan untuk mendukung  tingkat  

kesehatan personel Satuan Brimob; 

e. melaksanakan program-program pembinaan dibidang kesehatan 

yang dirancangkan Polda Lampung. 

2.5.14  Kepala Detasemen Pelopor (KADEN) 
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Detasemen Pelopor dipimpin oleh Kepala Detasemen, adapun tugas 

Kepala  Detasemen Pelopor yaitu : 

a. menyusun rencana kegiatan Detasemen Pelopor dan 

melaksanakannya secara konsisten untuk menjamin tercapainya 

sasaran program secara optimal; 

b. berdasarkan rencana latihan Satuan Brimob. melaksanakan 

kegiatan latihan tekhnis dan latihan satuan dalam rangka 

memelihara kemampuan operasional satuan, mewujudkan totalitas 

kemampuan operasional dan menjamin kesiapan satuan; 

c. melaksanakan kegiatan perawatan personel dan  pemeliharaan 

peralatan  guna mendukung kesiapan satuan dalam pelaksanaan 

tugas operasional; 

d. menyelenggarakan pelaksanaan tugas operasional yang dibebankan 

kepada Detasemen Pelopor untuk meningkatkan kinerja organisasi 

dan keberhasilan tugas; 

e. membina moril, disiplin, jiwa korsa, tata tertib dan kesadaran 

hukum di lingkungan Detasemen Pelopor dan jajarannya. 
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2.5.15  Kepala Detasemen Gegana (Kaden Gegana) 

Detasemen Gegana dipimpin oleh Kepala Detasemen Gegana, adapun 

tugas Kepala Detasemen Gegana yaitu : 

a. membina dan mengerahkan kekuatan satuan untuk melaksanakan 

tugas penanganan gangguan keamanan yang diakibatkan oleh 

ancaman bahan peladak, senjata Kimia Biologi dan Radioaktif serta 

terorisme; 

b. memberi bantuan operasional dalam menangani ancaman bahan 

peladak, senjata Kimia Biologi dan Radioaktif dan terorisme yang 

terjadi dikesatuan kewilayahan; 

c. menyusun Rencana dan Program kegiatan Detasemen Gegana  

sesuai bidang dan tugasnya Den Gegana; 

d. melaksanakan Kegiatan perawatan personel dan pembinaan 

personel dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka 

memantapkan kesiapan operasional Detasemen Gegana; 

e.   melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Detasemen 

Gegana sebagai bahan pengkajian dan penyempurnaan sistem dan 

metode serta petunjuk pada jajaran Detasemen Gegana. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

   

3. 1  Pelaksanaan PKL :  

 Bagus Utama Putra   NPM 15311818 

3. 1.1 Bidang Kerja 

Selama melaksanakan PKL di Satuan Brimob da Lampung penulis 

ditempatkan di Divisi SDM (Sumber Daya Manusia) dan Sistem Informasi. 

 Adapun bidang pekerjaan yang dilakukan selama melaksanakan PKL sebagai 

berikut : 

1. Maintinence Komputer 

2. Instalasi Jaringan LAN (Local Area Network) 

3. Pembuatan Disposisi Surat 

4. Troubleshooting Printer  

5. Melakukan Perawatan Hardware. 

6. Menjadi IO untuk Even yang di adakan oleh Ibu Bayangkari 

7. Pembuatan dan Eduiting vidio  

8. Feature Editing   

9. Memberikan nomor surat keluar yang ditujukan kepada Kapolda 

Lampung, Kakorbrimob atau ke Perusahaan lain 

 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Pada Satuan Brimob da Lampung  terdapat beberapa bidang kerja 

diantaranya melakukan Maintenance, Perbaikan, Instalasi Perangkat Keras dan 

Perangkat Lunak Pendukung, membuat surat menyurat dan lain-lain. 

Adapun pelaksanaan kerja yang dihadapi penulis PKL  di Satuan Brimob 

da Lampung sebagai berikut : 
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a. Maintenance Komputer 

 Komputer adalah system elektronik yang dapat memanipulasi data dengan 

cepat dan tepat serta dirangcang dan diorganisasikan secara otomatis menerima 

dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan 

instruksi-instruksi yang sudah tersimpan di dalam sebuah memory. 

Untuk melakukan perawatan komputer memang tidak di lakukan secara 

teratur melainkan hanya saat komputer mengalami permasalahan tapi di luar itu 

semua hal yang sangat di waspadai adalah masuknya virus dari luar karena tertalu 

sering Flach Disk di colokan pada PC yang di gunakan untuk berkerja. 

 

 

          Kegiatan perawatan Komputer dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut : 

 

 

Gambar 3.1 Melakukan Pembuatan Surat dan Editing 

 

b.      Instalasi Jaringan LAN (Local Area Network) 

Kabel LAN (Local Area Network) merupakan salah satu komponen dalam 

pembuatan jaringan komputer, dengan menggunakan kabel LAN komputer akan 

terhubung kejaringan dan akan mendapatkan akses internet yang telah disediakan 

perusahaan (Purwanto, 2015). 
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Ada 2  jenis kabel LAN diantaranya Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) 

dan STP (Shielded Twisted Pair) akan tetapi yang dipakai pada Sat Brimob da 

Lampung UTP (Unshielded Twisted Pair)(Universitas Gadjah Mada, 2007) 

Dalam pembuatannya terdapat 2 jenis pengkabelan yaitu Straight dan 

Cross Straight merupakan pengkabelan warna yang terdiri dari : Putih Orange, 

Orange,Putih Hijau, Biru, Putih Biru, Hijau, Putih coklat, Coklat. Sedangkan 

kabel Cross terdiri dari warna : Putih Hijau, Hijau, Putih Orange, Biru, Putih Biru, 

Orange, Putih Coklat, Coklat.  

 

      Kegiatan Crimping Pengkabelan Kabel UTP pada Gambar 3.2 berikut : 

 

Gambar 3.2 Melakukan Crimping Kabel UTP Straight 

 

c. Pembuatan Disposisi Surat Berita Serah Terima Surat 

Surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada 

pihak lain yang memiliki persyaratan khusus yaitu penggunaan kertas, 

penggunaan model/bentuk, penggunaan kode dan notasi, pemakaian bahasa yang 

baku serta pencantuman tanda tangan (Prihartanto, 2011). 
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Pembuatan Disposisi Surat sebagai bentuk tanda bahwa sipenerima surat 

sudah mendapatkan suratnya dari si pengirim sehingga jika terjadi kehilangan atau 

Human Error sipengirim berhak menunjukan Bukti Pengiriman tersebut. 

Berikut Kegiatan Disposisi Surat  pada Gambar 3.3 : 

 

 

 

Gambar 3.3 Melakukan Pembuatan Disposisi Surat 

 

d. Troubleshooting Printer 

     Printer merupakan alat yang sangat penting dalam perusahaan. Printer 

digunakan dalam mencetak sebuah laporan yang berupa tulisan ataupun gambar, 

jika printer yang digunakan terus menerus tentu akan sangat rentan dengan yang 

namanya rusak. Hingga pada suatu saat ,printer yang terdapat pada Divisi Sdm 

dan Keuangan rusak, dan menyebabkan aktifitas pekerjaan terganggu 

(Sukaridhoto, 2005) 

Kerusakan yang dialami pada printer tersebut yaitu hasil cetak warna yang 

tidak merata, dikarenakan penggunaan kertas maupun tinta yang kurang tepat dan 

juga printer yang digunakan jarang di maintenance. 
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Setelah beberapa pengecekan maka yang penulis lakukan terhadap 

masalah warna yang tidak merata tersebut yaitu :  

 

 

1. Melakukan Cleaning Printer 

Dari permasalahan ini yang penulis hadapi di Satuan Brimob da Lampung 

penulis melakukan Cleaning Printer , dikarenakan hasil cetak (Print out) 

printer tidak merata. Penulis melakukan Cleaning dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Pilih search pada PC lalu ketikan keyword “Printer” atau “Device and 

Printer” 

b. Klik Device and Printer 

c. Pilih printer yang akan di Cleaning 

d. Pilih “Manage” pada tipe printer yang akan di Cleaning 

e. Pilih “Printer Properties” lalu pilih tab “Maintenance” 

 

Gambar 3.4 Pilihan Deep Cleaning 

f. Klik “Deep Cleaning” lalu setelah itu “OK” 
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           Gambar 3.5  Tampilan Button Deep Cleaning  

g. Pilih “All Colors BK,C,M,Y” lalu “Execute” maka proses Cleaning 

telah selesai dilakukan. 

 

e. Melakukan perawatan secara terjadwal terhadap pada perangkat  

seperti Hardware dan Software 

Hardware adalah “Semua peralatan yang ada dalam suatu kegiatan 

pengolahan data”. Perangkat keras digunakan untuk mengerjakan fungsi-fungsi 

penyiapan data, pemasukan data, penghitungan, pengawasan perhitungan, 

penyimpanan dan pengeluaran hasil. Perangkat keras merupakan komponen yang 

bisa diraba. Perangkat keras khusus yang digunakan sebagai instalasi pengolahan 

data individual disebut konfigurasi. Alat individual yang dihubungkan langsung 

dalam komputer disebut on-line dan peralatan yang tidak berhubungan disebut 

off-line. Gambar berikut menunjukan diagram dasar perangkat keras 

suatu(Purwanto, 2015) 

Perawatan hardware yaitu merupakan hal yang harus diperhatikan bagi 

pengguna atau user di suatu perusahaan,karena apabila hardware terawat dengan 
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baik dan sering dilakukan maka hardware  tidak akan cepat rusak,tetapi apabila 

pengguna mengabaikan perawatan maka hardware akan mudah rusak. 

Perawatan hardware meliputi komponen-komponen komputer, seperti 

motherboard, harddisk, power supply, cd room, heatsink, casing ,dan 

menggunakan stavolt atau ups stavolt. (Indar Sugiarto, 2005). 

Berikut ini pelaksanaan kerja merawat hardware CPU komputer dari debu 

dan kotoran : 

1. Putuskan Aliran Listrik 

Lepas semua kabel yang terhubung kelistrik pada CPU dan pada semua 

perangkat seperti speaker, printer,scanner,monitor dan lain-lain. Pastikan tidak 

ada arus listrik yang masuk. 

2.  Lepas Perangkat Yang Terhubung 

Lepas juga semua kabel yang terhubung ke CPU seperti mouse, 

keyboard, USB, speaker, dan LAN sehingga benar-benar tidak ada kabel yang 

terhubung ke  dalam CPU. 

3. Bersihkan Perangkat Dalam Komputer 

 Setealah melepas beberapa komponen, bersihkan semua debu dan 

kotoran laen yang menempel pada perangkat tersebut menggunakan kuas atau lap 

halus. Periksa RAM bila konektor yang berwarna kuning terlihat tidak begitu 

terang maka bersihkan menggunakan penghapus pensil . 

4.  Bersihkan Casing 

               Bersihkan seluruh bagian dalam dan luar casing, gunakan kain bersih 

yang telah dibasahi dengan sedikit air, bila perlu gunakan cairan pembersih agar 
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kotoran yang sulit hilang dapat kembali bersih seperti baru. Setelah itu keringkan 

casing, pastikan sudah tidak ada sisa-sisa air dan cairan sebelum casing dipasang.  

          5.Merakit Kembali Perangkat Komputer 

             Bila semua perangkat sudah dibersihkan tahap selanjutnya dalah 

merakitnya kembali seperti semula, dimulai dari pemasangan processor,sebelum 

pemasangan processor jangan lupa memberikan paste pada permukaaan processor 

secara tipis dan merata, kemudian pasang heatsink pada tempat dudukannya dan 

pastikan heatsink sudah terpasang dengan benar . setelah itu pasang motherboard 

dan perangkat lain seperti RAM, Power Supply, CD Rom, Harddisk dan lain-lain. 

 

Berikut ini beberapa pelaksanaan kerja dalam merawat software komputer  

termasuk operasi sistemnya : 

1. Mengatur Tata Data dan Dokumen 

Data dan dokumen yang berhamburan akan menyulitkan kita sewaktu-

waktu ingin mengolahnya kembali. kumpulan file data-data dan masukkan 

kedalam folder sesuai kategori dan nama yang diinginkan. Selain untuk 

mempermudah pencarian file data yang ada juga akan menjadikan ruang kosong 

dalam harddisk kita menjadi rapih. 

 

2. Mengatur Boot System Yang Tidak Terpakai 

Menagatur boot system menggunakan Tool Configuration yang dapat 

diakses melalui kombinasi tombol Windows Key + R, kemudian ketikkan 

“msconfig” lalu tekan enter atau oke. 
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Gambar 3.6 Windows Run 

 

Akan muncul jendela baru System Configuration, kemudian pilih tab service pada 

tab ini kita akan melihat program apa saja yang berjalan biasanya proses ini akan 

sedikit melambatkan kerja sistem operasi. 

 

             Gambar 3.7  Tool System Configuration 

Setelah itu ceklis hide all microsoft service dan klik oke. Selanjutnya menuju tab 

startup yang akan menampilkan daftar program atau proses yang akan dijalankan 
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saat windows masuk dan aktif. Kalau anda mematikan beberapa proses disini 

maka pada saat menyalakan komputer berikutnya windows akan terasa lebih 

ringan dan cepat. 

 

 

 

Gambar 3.8 Tool System Configuration 

Hilangkan tanda ceklis box bila ingin mematikan aplikasi yang tidak berguna , 

jika sudah klik OK. 

3.   Pembersihan Sampah Binary 

File-file sampah otomatis tersimpan ketika mengerjakan sesuatu pada saat 

menggunakan komputer, seperti saat membuka dan membuat dokumen, 

melakukan browsing dan sebagainya. File-file tersebut sebenarnya mempercepat 

proses saat akan kembali membuka file yang sama,namun jika tidak 

dibersihkan,file-file akan menumpuk dan mengganggu kinerja komputer. 
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Cara membersihkan sampah dengan cara manual, dengan menuju 

Windows Run, ketikkan “%Temp%” tekan enter, maka semua file sampah akan 

muncul, lalu hapus semua file sampah tersebut. 

            

 

                              Gambar 3.9 Windows Run  

    

      Gambar 3.10 Membersihkan sampah binary pada file system 
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4.    Disk Defragment 

(Micarosoft,2016) disk defragment berfungsi untuk menjaga kestabilan PC 

dan keadaan fisik dari harddisk, karena dengan melakukan disk defragment dapat 

mencegah dan memperbaiki boot sector dalam harddisk ataupun error program. 

Karena sistem operasi sendiri tidak dapat mengatur kembali posisi sector didalam 

harddisk, jadi diperlukan untuk melakukan disk defragment secara berkala. 

      

                       Gambar 3.11 Disk Defragment 

 

F. Menjadi IO untuk Even yang di adakan oleh Ibu Bayangkari 

 Event Organizer adalah pengelola suatu kegiatan (Pengorganisir Acara). 

Setiap kegiatan yang di selenggarakan bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

di kedua belah pihak, baik penyelenggara maupun yang hadir pada saat kegiatan 
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berlangsung. Keuntungan ini tidak harus bersifat material namun juga bisa 

bersifat non material (Fraser, 2006) 

Bentuk sebuah Event Organizer sendiri sebenarnya telah di kenal di 

berbagai organisasi kemasyarakatan, lingkungan pekerjaan, maupun dalam 

lingkungan pendidikan (in-house production). Diantaranya; kepanitian peringatan 

HUT RI di lingkungan tempat tinggal kita, kepanitian Out Bond di lingkungan 

kerja, kepanitian ulang tahun sekolah yang di selenggarakan oleh OSIS, dan lain 

sebagainya. 

EVENT ORGANIZER DALAM DUNIA USAHA 

Perkembangan dunia usaha di Indonesia, dewasa ini telah memperlihatkan 

ke arah yang menggembirakan. Terbukti dengan semakin menjamurnya berbagai 

bentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang barang maupun jasa, baik itu 

skala kecil maupun besar. Salah satunya adalah Event Organizer. 

Dalam pengertian ini yang di maksudkan dengan Event Organizer lebih 

mengarah pada profesi, yaitu suatu lembaga baik formal maupun non formal, 

yang di percaya untuk melakukan kegiatan. Misal; peluncuran suatu produk baru, 

pesta, seminar, pagelaran musik, dan lain sebagainya, di sesuaikan dengan 

permintaan pengguna jasa atau inisiatif Event Organizer sendiri. 

Di sini yang membedakan sebuah event organizer dalam bentuk kepanitian 

(in-house production) dan event organizer yang mengarah pada profesi, dapat di 

lihat dari keberlangsungan event organizer tersebut. Apabila dalam bentuk 

kepanitiaan, setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka selesai pula tugas orang-
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orang  yang terlibat di dalam kepanitiaan. Sedangkan dalam event organizer yang 

mengarah pada profesi, meskipun kegiatan telah berakhir, akan tetapi kegiatan 

orang-orang di dalamnya akan tetap berlangsung. 

TAHAPAN MENYELENGGARAKAN EVENT 

 

          Untuk mewujudkan kesuksesan sebuah event merupakan sebuah kerja keras 

yang membutuhkan konsep yang jelas dan terarah. Di bawah ini beberapa tahapan 

strategis dalam menyelenggarakan sebuah event: 

1. Konsep yang menarik dan kreatif 

2. Proses tahapan pembuatan event 

3. Eksekusi event yang significant 

 

          Dalam rencana pembuatan konsep event, kita harus kritis dengan apa yang 

sedang marak di lingkungan kita, baik lokal, nasional, maupun global (update). 

Setelah tema tercipta, maka kita harus memberikan perbedaan dalam konsep 

tersebut dari event organizer yang lain. Kita harus berani melakukan eksperimen 

dalam pembuatan konsep yang berbeda, bahkan jika perlu sesuatu yang belum  

pernah di bayangkan orang . 

“Jelas itu sangat penting, karena itulah sebuah EO harus memiliki ide-ide kreatif. 

Kita tidak ingin membuat suatu acara hanya sebatas acara biasa. Tetapi alangkah 

baiknya jika acara tersebut dapat membuat kenangan tersendiri. Dari konsep inilah 

semua rancangan acara akan kita buat (Iskandar & Riyanti, 2015) 

Proses Tahapan Pembuatan Event 

1. Mencari konsep yang kreatif. 
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2. Menuangkan konsep dalam suatu rancangan tertulis. 

3. Membentuk tim untuk event yang akan di selenggarakan. 

4. Membicarakan konsep dengan tim dan membuat skema aturan mainnya 

(Kerangka Pikiran), kemudian menyusunnya dalam bentuk proposal. 

5. Menentukan pihak-pihak yang akan terlibat dalam event tersebut, dan 

membuat daftar tujuan proposal. 

6. Menyebarluaskan proposal, dengan cara yang tepat. 

7. Melakukan follow up terhadap proposal, dan memberikan batas waktu 

kepada calon sponsor. 

8. Menghubungi seluruh supplier, pengisi acara, reconfirm venue dan seluruh 

atribut pendukung lainnya. Seperti, perijinan, keamanan dll. 

9. Melakukan kontrak kepada semua pihak 

10. Melakukan technical meeting dengan seluruh pengisi/pendukung acara 

11. Jika diperlukan melakukan konferensi pers 

12. Melakukan publikasi 

13. Merekruit sesuai dengan kebutuhan 

14. Siap melakukan loading dan akhirnya eksekusi 

Eksekusi Event Yang Significant 

1. Pemilihan orang-orang yang berpotensi dan sesuai dengan posisi yang akan 

dilakukan di event tersebut, misal; stage manager, seksi perlengkapan, seksi 

dokumentasi, seksi konsumsi, dll.. 

2. Pemilihan supplier yang significant dan berkualitas, baik dalam hal 

perlengkapan, konsumsi, dll. 
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3. Membuat rundown acara yang tidak boleh ada putusnya, tetap mengalir 

(padat). 

4. Tepat waktu. 

5. Konsep event harus sesuai dengan apa yang telah dipresentasikan awal 

kepada klien. 

6. Sesering mungkin meng-announce produk klien kepada audience, atau 

ucapan terima kasih. 

7. Menjaga keamanan dan ketertiban event sehingga tidak menelan korban jiwa 

atau sejenisnya. 

8. Hasil acara diliput di media cetak / elektronik 

9. Memberikan nomor surat keluar yang ditujukan kepada Kapolda Lampung, 

Kakorbrimob atau ke Perusahaan lain 

G. Pembuatan dan Editing Vido 

Media Video Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Dalam bahasa arab, medoe yang artinya perantara antara pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan menurut (Santiasa, 2007) 

 Media adalah sebagai bentuk perantara yang digunakan oleh manusia 

untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, 

gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai pada penerima yang dituju 

(Susanti & Sholeh, 2008) 

 Berdasarkan beberapa pengertian media di atas, dapat dirumuskan bahwa 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 
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kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri 

siswa. 

 Media pembelajaran sebagai suatu alat bantu dalam proses belajar dan 

pembelajaran adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. 

Guru sadar bahwa tanpa bantuan media, maka materi pembelajaran sukar untuk 

dimengerti dan dipahami oleh siswa, terutama pembelajaran yang rumit dan 

kompleks. Setiap materi pembelajaran mempunyai tingkat kesukaran yang 10 

bervariasi. 

 Pada satu sisi ada bahan pembelajaran yang tidak memerlukan media 

pembelajaran, tetapi di lain sisi ada bahan pembelajaran yang memerlukan media 

pembelajaran. Materi pembelajaran yang mempunyai tingkat kesukaran tinggi 

tentu sukar dipahami oleh siswa, apalagi oleh siswa yang kurang menyukai materi 

pembelajaran yang disampaikan.  

Terdapat banyaknya media pembelajaran, mulai dari yang sangat 

sederhana hingga ke kompleks, mulai dari yang hanya menggunakan indera mata 

hingga perpaduan lebih dari satu indera.  

Dari yang harganya murah dan tidak memerlukan listrik hingga yang 

mahal dan sangat tergantung pada perangkat keras. Seiring berkembangnya 

teknologi, muncullah berbagai macam bahan ajar baru yang semakin canggih, 

mulai dari berkembangnya bentuk bahan ajar cetak, lalu merambah ke bahan ajar 

audio, hingga bahan ajar audio-video. Ini semua menunjukkan bahwa bentuk 

bahan ajar selalu mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.  

Teknologi merupakan suatu perluasan konsep media, dimana teknologi 

bukan sekedar benda, alat, bahan, atau perkakas, tetapi tersimpul pula sikap, 
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perbuatan, organisasi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan ilmu. 

Teknologi yang paling tua yang dimanfaatkan dalam proses belajar adalah 

percetakan yang bekerja atas dasar prinsip mekanis (Rozainy, 2015) 

 Kemudian lahir teknologi audio-visual yang menggabungkan penemuan 

mekanis dan elektronis untuk tujuan pembelajaran. Pengajaran dengan 

menggunakan audio-visual bercirikan adanya pemakaian perangkat keras selama 

proses belajar, seperti mesin 11 proyektor film, tape recorder, dan proyektor 

visual lebar. Jadi, pengajaran melalui audio-visual adalah produksi dan 

penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran. 

Teknologi audio vissual yang sering digunakan dalam pembelajaran adalah film, 

slide, dan video. 

 Pengertian Video Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video 

merupakan rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat 

pesawat televisi, atau dengan kata lain video merupakan tayangan gambar 

bergerak yang disertai dengan suara. Video sebenarnya berasal dari bahasa Latin, 

video-vidivisum yang artinya melihat (mempunyai daya penglihatan); dapat 

melihat. Media video merupakan salah satu jenis media audio visual. Media audio 

visual adalah media yang mengandalkan indera pendengaran dan indera 

penglihatan. Media audio visual merupakan salah satu media yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran menyimak. Media ini dapat menambah minat 

siswa dalam belajar karena siswa dapat menyimak sekaligus melihat gambar.  

Video merupakan gambar gambar dalam frame, di mana frame demi frame 

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat 

gambar hidup. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa video merupakan 
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salah satu jenis media audio-visual yang dapat menggambarkan suatu objek yang 

bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai (Widhiarso 

& Psikologi, 2009) 

Kemampuan video melukiskan gambar hidup dan suara memberikan daya 

tarik tersendiri. Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, 

menjelaskan konsep- 12 konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, 

menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap.  

Berdasarkan pengertian menurut beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa video merupakan salah satu jenis media audio-visual dan dapat 

menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah 

atau suara yang sesuai. Video menyajikan informasi, memaparkan proses, 

menjelaskan konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau 

memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. 

G. Feature Editing 

Feature adalah artikel yang kreatif, kadang-kadang subjektif yang 

dirancang terutama untuk menghibur dan memberitahu pembaca tentang 

peristiwa, situasi, atau aspek kehidupan (Langgeni, Baizal, & W, 2010) 

Feature adalah artikel yang kreatif, kadang-kadang subjektif, yang 

terutama dimaksudkan untuk membuat senang dan memberi informasi kepada 

pembaca tentang suatu kejadian, keadaan, atau aspek kehidupan (Langgeni, 

Baizal, & Firdaus, 2010) 

Kekhasan feature Kerap orang mencampurkan feature dengan opini dan news, 

karena memang diantara kedua ragam itulah tempatnya. Akan tetapi,sebenarnya 

feature punya cirri khas sendiri. Lebih dari dua dekade terakhir, ragam ini sangat 
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penting perannya, terutama Karena feature sanggup bersaing dengan media 

elektronika. Dari sisi kecepatan, media cetak tidak akan sanggup mengalahkan 

media elektronika. Tidak mungkin media cetak melakukan liputan langsung 

seperti media elektronika. Namun, sisi keterbatasan media elektronika juga ada. 

Karena terbatas oleh durasi, media elektronika menyiarkan berita hanya 

sekilas,tidak dalam. Nah, disitulah letak kelebihan media cetak. Media cetak bisa 

mengulas suatu peristiwa atau objek secara dalam. Bahasannya begitu dalam dan 

mempesona, memenuhi ingin tahu pembaca, apalagi jika ditulis secara baik 

sehingga mencekam (PM. Onny Prihantono, Listia Natadjaja, & Deddy Setiawan, 

2009) 

H. Memberikan nomor surat keluar yang ditujukan kepada Kapolda Lampung,  

Kakorbrimob atau ke Perusahaan lain 

 Berikut ini pelaksanaan kerja memberikan nomor surat yand ditujukan 

kepada kapolda lampung, kakorbrimob, atau perusahaan lain : 

1. Menerima surat dari petugas piket 

Surat yang datang pasti dari petugas piket karena petugas piket yang 

pertama kali menerima surat tersebut. 

2.  Masukan surat dalam buku yang sesuai 

Jika ada surat masuk dari petugas, harus dimasukkan dalam buku yang 

sesuai dengan isi surat tersebut. 

3. Buatkan nomer surat yang ingin dibuat 

Setelah memasukkan dalam buku,selanjutnya buatkan nomer surat , hal 

ini sangat penting karena nomer surat menandakan bahwa surat siap 

dikasih kepada orang yang dituju. 
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4.  Berikan Kepada SPMI 

Setelah di kasih nomer surat , surat dikasih ke SPMI untuk ditulis 

kembali dan diserahkan kepada atasan 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang penulis hadapi selama melakukan kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Satuan Brimob da Lampung di bagian SDM dan Sistem 

Informasi yaitu : 

1.   Komputer yang sering hang saat sedang melakukan aktivitas kerja. 

Komputer yang di gunakan secara tidak benar / kasar, sehingga membuat 

komputer sering Hang atau Blue Scren membuat pekerjaan yang banyak 

menjadi terbengkalai dan membutuhkan waktu lama untuk 

menyelesaikannya.  

2.   Kurangnya Tenaga Ahli IT (Information Teknology) di Satuan Brimob da 

Lampung membuat beberapa kendala yang berkaitan dengan jaringan tidak 

bisa di selesaikan ,tenaga IT juga tidak pernah di pekerjakan melainkan 

tenaga ahli IT di panggil atau di perkerjakan saat sudah mengalami kendala . 

 

3.1.4 Mengatasi Kendala Yang Dihadapi 

Dengan kendala yang dihadapi maka perlu adanya solusi untuk mengatasi 

kendala tersebut. Untuk memudahkan pemahaman dalam mengatasi kendala yang 

dihadapi, berikut solusi mengatasi kendala yang ada tersebut : 

1. Memperbaiki Komputer yang mengalami kendala 

Untuk mengatasi kendala ini , di perlukan komputer baru dikarenakan 

komputer yang lama terlalu Tua sedangkan pekerjaan semakin banyak, di 
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butuhkan komputer dengan kualitas yang sangat baik agar pekerja dapat 

dimudahkan .  

2. Kurangnya Tenaga Ahli IT (Information Teknology)  

Dalam mengatasi kurangnya tenaga ahli ini sebaiknya Satuan Brimob da 

Lampung khususnya sub Divisi Information Teknology agar merekrut tenaga ahli 

yang berkompeten pada bidangnya . 

Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah 

perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan 

sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan sesuai dengan jabatan atau 

lowongan yang ada (Billy, Viktor, & Moniharapon, 2016) 

 

 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3. 2 Pelaksanaan PKL :  

ARGA MAHARDIKA    NPM 15311638 

3. 2.1  Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Satuan Brimob da 

Lampung penulis ditempatkan di Divisi Kepala Urusan Tata Usaha  

(Ka Urtu) dan Sistem Informasi. 

 Adapun bidang pekerjaan yang dilakukan selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) sebagai berikut : 

1. Melakukan perawatan Komputer seperti CPU ,Printer dll 

2. Pembuatan Disposisi Surat 

3. Troubleshooting Printer  

4. Memberikan nomor surat keluar yang ditujukan kepada Kapolda 

Lampung, Kakorbrimob atau ke Perusahaan lain 
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3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Pada Satuan Brimob Polda Lampung terdapat beberapa bidang kerja 

diantaranya melakukan Maintenance, Perbaikan, membuat surat menyurat dan 

lain-lain.  

Adapun pelaksanaan kerja yang dihadapi penulis Praktik Kerja Lapangan 

(PKL)  di Satuan Brimob Polda Lampung sebagai berikut : 

 

 

a. Melakukan Perawatan dan Pengecekan  Komputer seperti CPU, 

Printer dll 

 Komputer adalah system elektronik yang dapat memanipulasi data dengan 

cepat dan tepat serta dirangcang dan diorganisasikan secara otomatis menerima 

dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan 

instruksi-instruksi yang sudah tersimpan di dalam sebuah memory. 

Untuk melakukan perawatan komputer memang tidak di lakukan secara 

teratur melainkan hanya saat komputer mengalami permasalahan tapi di luar itu 

semua hal yang sangat di waspadai adalah masuknya virus dari luar karena tertalu 

sering Flash Disk di colokan pada PC yang di gunakan untuk berkerja. 

 

 

          Kegiatan perawatan Komputer dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut : 
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Gambar 3.1 Melakukan Kegiatan Perawatan Komputer dan Printer 

 

b. Pembuatan Disposisi Surat Berita Serah Terima Surat 

Surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada 

pihak lain yang memiliki persyaratan khusus yaitu penggunaan kertas, 

penggunaan model/bentuk, penggunaan kode dan notasi, pemakaian bahasa yang 

baku serta pencantuman tanda tangan. 

Pembuatan Disposisi Surat sebagai bentuk tanda bahwa sipenerima surat 

sudah mendapatkan suratnya dari si pengirim sehingga jika terjadi kehilangan atau 

Human Error sipengirim berhak menunjukan Bukti Pengiriman tersebut. 

 

 

Berikut Kegiatan Disposisi Surat  pada Gambar 3.3 : 
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Gambar 3.3 Melakukan Pembuatan Disposisi Surat 

 

c. Troubleshooting Printer 

     Printer merupakan alat yang sangat penting dalam perusahaan. Printer 

digunakan dalam mencetak sebuah laporan yang berupa tulisan ataupun gambar, 

jika printer yang digunakan terus menerus tentu akan sangat rentan dengan yang 

namanya rusak. Hingga pada suatu saat ,printer yang terdapat pada Divisi Sdm 

dan Keuangan rusak, dan menyebabkan aktifitas pekerjaan terganggu. 

Kerusakan yang dialami pada printer tersebut yaitu hasil cetak warna yang 

tidak merata, dikarenakan penggunaan kertas maupun tinta yang kurang tepat dan 

juga printer yang digunakan jarang di maintenance. 

Setelah beberapa pengecekan maka yang penulis lakukan terhadap 

masalah warna yang tidak merata tersebut yaitu :  

 

 

1. Melakukan Cleaning Printer 

Dari permasalahan ini yang penulis hadapi di Satuan Brimob Polda 

Lampung , penulis melakukan Cleaning Printer , dikarenakan hasil cetak 
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(Print out) printer tidak merata. Penulis melakukan Cleaning dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Pilih search pada PC lalu ketikan keyword “Printer” atau “Device 

and Printer” 

2. Klik Device and Printer 

3. Pilih printer yang akan di Cleaning 

4. Pilih “Manage” pada tipe printer yang akan di Cleaning 

5. Pilih “Printer Properties” lalu pilih tab “Maintenance” 

 

Gambar 3.4 Pilihan Deep Cleaning 

6. Klik “Deep Cleaning” lalu setelah itu “OK” 
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           Gambar 3.5  Tampilan Button Deep Cleaning  

7. Pilih “All Colors BK,C,M,Y” lalu “Execute” maka proses Cleaning 

telah selesai dilakukan. 

 

d. Memberikan nomor surat keluar yang ditujukan kepada Kapolda 

Lampung, Kakorbrimob atau ke Perusahaan lain 

Surat adalah kegiatan organisasi untuk meneruskan informasi tertulisdari 

suatu tempat ke tempat lainnya. Tujuannya agar surat dapat sampai kepada pihak 

yang berkepentingan dengan cepat, tepat, aman serta dengan biaya yang sekecil 

mungkin. 

Berikut ini pelaksanaan kerja memberikan nomor surat yang ditujukan 

kepada kapolda lampung, kakorbrimob, atau perusahaan lain : 

 

1. Menerima surat dari petugas piket 

Surat yang datang pasti dari petugas piket karena petugas piket yang 

pertama kali menerima surat tersebut. 
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2.  Masukan surat dalam buku yang sesuai 

Jika ada surat masuk dari petugas, harus dimasukkan dalam buku yang 

sesuai dengan isi surat tersebut. 

 

 

 

 

3. Buatkan nomer surat yang ingin dibuat 

Setelah memasukkan dalam buku,selanjutnya buatkan nomer surat , hal 

ini sangat penting karena nomer surat menandakan bahwa surat siap dikasih 

kepada orang yang dituju. 
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4.  Berikan Kepada SPMI 

Setelah di kasih nomer surat , surat dikasih ke SPMI untuk ditulis 

kembali dan diserahkan kepada atasan 

 

 

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang penulis hadapi selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di Satuan Brimob da Lampung di bagian KAURTU dan Sistem Informasi 

yaitu : 

1.  Komputer yang sering hang saat sedang melakukan aktivitas kerja. 

Komputer yang di gunakan secara tidak benar / kasar, sehingga membuat 

komputer sering Hang atau Blue Scren membuat pekerjaan yang banyak menjadi 

terbengkalai dan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya.  

 

2.  Kurangnya Tenaga Ahli IT (Information Teknology) di Satuan Brimob Polda 

Lampung . 
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Banyak permasalahan permasalahan yang hanya bisa di selesaikan oleh 

tenaga tenaga IT yang berpengalaman di bidangnya karena di Sat Brimob Polda 

Lampung sering mengalami beberapa kerusakan jaringan dan beberapa 

permasalahan lainnya. 

 

3.2.4 Mengatasi Kendala Yang Dihadapi 

Dengan kendala yang dihadapi maka perlu adanya solusi untuk mengatasi 

kendala tersebut. Untuk memudahkan pemahaman dalam mengatasi kendala yang 

dihadapi, berikut solusi mengatasi kendala yang ada tersebut : 

 

1.Memperbaiki Komputer yang mengalami kendala 

Untuk mengatasi kendala ini , di perlukan komputer baru dikarenakan 

komputer yang lama terlalu Tua sedangkan pekerjaan semakin banyak, di 

butuhkan komputer dengan kualitas yang sangat baik agar pekerja dapat 

dimudahkan . 

  

2.Kurangnya Tenaga Ahli IT (Information Teknology)  

Dalam mengatasi kurangnya tenaga ahli ini sebaiknya Satuan Brimob 

Polda Lampung agar merekrut tenaga ahli yang berkompeten pada bidangnya . 

Menurut Herman Sofyandi (2010:108) Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan 

yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja 

dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan  

sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. 

 



 

 



 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di Satuan Brimob da 

Lampung banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis dapatkan. Dengan 

demikian kesimpulan yang dapat penulis ambil setelah melakukan PKL adalah 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan PKL dapat melatih dan mempraktikkan ilmu pengetahuan yang 

dimiliki struktur, mekanisme, dan nuansa dunia kerja pada Satuan Brimob 

da Lampung. 

2. Pelaksanaan PKL memberikan gambaran kerja dan pengetahuan dalam  

mengatasi masalah dunia kerja, serta melatih mahasiswa agar memiliki 

etika dan bersikap professional dalam menghadapi dunia kerja. 

3. Penulis banyak mengetahui tentang prosedur dan tata kerja di Divisi SDM 

dan Sistem Informasi yang sebenarnya, dan saya juga dapat mengetahui 

bentuk tugas yang dikerjakan pegawai dalam bidang yang sudah 

ditetapkan. 

4. Penulis dilatih disiplin ,mengikuti peraturan kerja serta disiplin waktu 

menjadi tanggung jawab semua pegawai agar dapat menyelesaikan tugas 

dengan tepat waktu. 

 

4.2  Saran  

 Setelah  pelaksanaan PKL selama kurang lebih 2 bulan di Satuan Brimob 

da lampung , saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : 

1. Sebelum melaksanakan PKL di Satuan Brimob da lampung sebaiknya 

mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia harus mempunyai bekal 

keterampilan dalam hal Jaringan Komputer dan Troubleshooting Komputer  

. 

2. Satuan Brimob da Lampung diharapkan dapat melakukan kerjasama lagi 

untuk kegiatan PKL yang akan mendatang terhadap mahasiswa Universitas 

Teknokrat Indonesia 
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Lampiran 1 Ruang Runmin Sat Brimob Polda Lampung 

 

Lampiran 2 Ruang Ops Brimob Polda Lampung 
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Lampiran 5 Catatan Harian Lembar Ke 1 

 

 



76 
 

 

 

Lampiran 6 Catatan Harian Lembar Ke 2 



77 
 

 

 

Lampiran 7 Catatan Harian Lembar Ke 3 



78 
 

 

 

 

Lampiran 8 Catatan Harian Lembar Ke 4 


	LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
	LEMBAR PERSETUJUAN
	LEMBAR PENGESAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	RINGKASAN PELAKSANAAN
	BAB I
	1. 1 Latar Belakang
	1. 2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan
	1. 3  Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
	1. 4 Tempat Praktik Kerja Lapangan
	1. 5  Jadwal Pelaksanaan PKL
	Brimob Polisi Republik Indonesia merupakan Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang lahir pada tanggal 14 November 1946 diberi tugas khusus dibidang kemiliteran untuk mempertahankan dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri tugas po...
	Perjuangan Korps Brimob Polri sepanjang sejarah bukan hanya menjadi kebanggaan Polisi Republik Indonesia, akan tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena Korps Brimob Polisi Republik Indonesia tidak pernah absen dalam per...
	Keberhasilan-keberhasilan Korps Brimob dalam melaksanakan tugas operasional telah ditandai dengan penganugerahan Cakanti Yana Utama oleh Presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno pada tanggal 14 November 1961, penganugerahan tertinggi tersebut ...
	Pada hari ulang tahun Korps Brimob Polri ke-69 ini diharapkan setiap warga Korps Brimob Polri harus mampu mempertahankan/menjunjung tinggi kehormatan serta kebanggaan terhadap kesatuannya. Nilai-nilai perjuangan yang telah dirintis oleh para pahlawan ...
	2.1.1  Sejarah Perjuangan Dan Perkembangan Satbrimobda Lampung
	Sejarah perjuangan dan perkembangan Korps Brimob Polisi Daerah Lampung awalnya dari satuan kompi dibawah organisasi Brimob daerah Sumatera Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :
	1.1.1.1 Perkembangan Organisasi Korps Mobile Brigade Sumatera Selatan tahun 1949-1960
	1. Pada tahun 1949 di Palembang diadakan mobilisasi untuk menghimpun anggota mobile Brigade.
	2. Pada tahun 1950 Mobile Brigade III Sumatera Selatan dipimpin oleh Komisaris Polisi Soegondo bertugas pokok mengendalikan pasukan mobile Brigade di daerah-daerah Sumatera Selatan.
	3. Pada tahun 1950 departemen latihan mendidik pemuda-pemuda Indonesia yang telah lulus seleksi untuk di didik menjadi anggota mobile Brigade setelah lulus di tempatkan pada kompi reserve Palembang.
	4. Pada tahun 1951 koordinator Inspektur Mobile Brigade mengadakan konsulidasi pasukan serta pembangunan Markas Mobile Brigade di jalan Jendral Sudirman Km 4 Palembang dengan membawahi kompi.
	5. Komandan Koordinator Inspektur Mobile Brigade dari Th. 1951-1960 antara lain:
	a. Pertama Komisaris Polisi Ir. SUPARTO
	b. Kedua Komisaris Polisi Muda H. SILALAHI
	c. Ketiga Komisaris Polisi II D. ADU
	1.1.1.2 Perkembangan Organisasi Korps Brimob Sumatera Selatan tahun 1960 – 1971
	Pada tanggal 14 Nopember 1962 pada hari ulang tahun Mobile Brigade ke-16 di Jakarta Presiden Republik Indonesia Soekarno selaku panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia memberikan tanda penghargaan tertinggi bagi Angkatan bersenjata R...
	Batalyon 721 Brimob di Bengkulu diantaranya membawahi kompi 5162 Lampung Pada tahun 1971 Kapolri mengeluarkan Surat Keputusan No. Pol.: Sk/41 tahun 1971 tentang likuidasi dan redislokasi batalyon Brimob dan Kompi BS, di Sumatera Selatan RESIMEN VII da...
	Pada tahun 1983 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 552 / IX / 1983 diadakan likudasi dan reorganisasi batalyon dan kompi-kompi Brimob.
	Semenjak adanya Likuidasi (berdirinya Satuan Brimob Polisi Daerah Sumatera bagian Selatan) mengalami penggantian Komandan Satuan Brimob dari tahun 1973 s/d 1996 antara lain:
	1. Mayor Polisi Raboe Rais dari tahun 1973 s/d 1978
	2. Letnan Kolonel  Polisi Gunawan. S dari tahun 1978 s/d 1982
	3. Letnan Kolonel  l Polisi Fachri Baijuri dari tahun 1982 s/d 1983
	4. Mayor Polisi Drs. Lukman.DJ dari tahun 1983 s/d 1986
	5. Letnan Kolonel  Polisi Drs. Edy. GP dari tahun 1991 s/d 1991
	6. Letnan Kolonel  Polisi Drs. S. Guliansyah dari tahun 1991 s/d 1994
	7. Letnan Kolonel  Polisi Drs. Soejipto dari tahun 1994 s/d 1996
	8. Letnan Kolonel  Polisi Drs. Winarso dari tahun 1996 s/d 1997
	Dengan perkembangan Organisasi Kepolisian Republik Indonesia, yang semula Polisi wilayah  Lampung maka status Polisi wilayah  menjadi Polisi Daerah Lampung dengan type C sesuai dengan Kep Pangab Nomor : Kep / 06 / IX / 1996 tanggal 10 September 1996 t...
	Berdasarkan keputusan sebagaimana tersebut, maka ditindak lanjuti dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 10 / IX / 1996 tanggal 16 September 1996 tentang Pengesahan Korps Brimob Polri, dan pada tanggal 17 September 1996 dilakukan peresmian Korps Br...
	Dengan telah dilakukan peresmian Korps Brimob tersebut, maka status Kompi 5162 yang merupakan bagian dari Satuan Brimob Sumatera Selatan, dengan sendirinya berubah menjadi Satuan Brimob Daerah Lampung sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : K...
	1. Mayor Pol Drs. Irwanto dari tahun 1997 s/d 2000.
	2. Ass Super Intendent Drs. Y. Prapto Wirahadi dari Februari s/d November 2000
	3. Mayor Polisi Drs. Rachmad Fudail dari tahun 2000 s/d 2002
	4. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Jodi Heryadi dari tahun
	2002 s/d 2003
	5. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Handono Warih dari tahun
	2003 s/d 2004
	6. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Abdul Rahman Baso dari tahun   2004 s/d 2005
	7. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Budi Astono dari tahun
	2006  s/d 2008
	8. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Puji Santosa, SH dari tahun
	2008 s/d 2010
	9. Komisaris Besar Polisi Seno dari tahun 2010 s/d 2012.
	10. Komisaris Besar Polisi Drs. Subnedih, SH dari tahun 2012 s/d 2014.
	11. Komisaris Besar Polisi Imam Santoso dari tahun 2014 s/d 2016
	12. Komisaris Besar Polisi Donyar Kusumadji dari tahun 2016 s/d sekarang
	Berdasarkan keputusan-keputusan tersebut diatas organisasi Satuan Brimob Daerah Lampung telah melaksanakan reformasi pada tanggal 28 Februari 2003, organisasi Satuan Brimob Polisi Daerah Lampung yang membawahi dua kerangka batalyon menjadi organisasi ...
	2.1.1.3  Riwayat Penugasan
	Riwayat Penugasan Satuan Brimob Polisi Daerah Lampung Periode Polda Sumatera bagian selatan.
	1. Pada tahun 1954 s/d 1959 anggota Inspektur Mobile Brigade diberikan kepercayaan untuk menumpas pemberontakan yang terjadi antara lain :
	a. Operasi  Daulat Islam  / Tentara Islam Indonesia di Aceh, berangkat Kompi 5169 Bangka dipimpin oleh Ajun Kom Pol Loegiman.
	b. Operasi Daulat Islam  / Tentara Islam Indonesia di Aceh, berangkat Kompi 5159 Bengkulu dipimpin oleh Inspektur Polisi Selamet.
	c. Operasi Daulat Islam  / Tentara Islam Indonesia di Aceh, berangkat Kompi 5143 Palembang yang dipimpin oleh Inspektur Polisi Satu Sumanta.
	d. Operasi Daulat Isam / Tentara Islam Indonesia di Aceh berangkat Kompi 5151 Palembang di pimpin oleh Ajun Komisaris Polisi Wiradik.
	2. Kemudian pada tahun 1960 semua Batalyon yang ada di daerah Sumatera Selatan diantaranya Yon 720, Yon 721 dan Yon 733 semua bergerak untuk mengadakan penumpasan pemberontakan yang ada di daerah Sumatera
	3. Riwayat Penugasan Satuan Brimob Polisi Daerah Lampung Periode Polda Lampung sbb :
	a. Pada tanggal 05 Juli 1998 diberangkatkan 1 SSK (100 personil) melaksanakan tugas operasi Jajak Pendapat di Timor Timur sesuai Sprin Kapolri No. Pol. : Sprin / 161 / VII / 1998 tanggal 05 Juli 1998 dibawah pimpinan Danki A 5162 Letnan Satu Polisi Ku...
	b. Pada tanggal 07 September 1999 diberangkatkan 1 Peleton (33 personil) melaksanakan tugas operasi Sadar Rencong II / 1999 di wilayah Aceh sesuai Sprin Kapolri No. Pol. : Sprin / 231 / IX / 1999 tanggal 07 September 1999 dipimpin oleh Letnan Dua Poli...
	c. Pada tanggal 31 Juli 2000 diberangkatkan 1 SSK ( 139 personil ) melaksanakan operasi Cinta Meunasah 2000 di wilayah Aceh, sesuai Sprin Kapolri No. Pol. : Surat Perintah / 2187 / VII / 2000 tanggal 31 Juli 2000 dibawah pimptnan Danki B / 9812 Letnan...
	d. Pada tanggal 27 Juli 2001 di berangkatkan 1 SSK (140 personil) melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Surat Perintah / 1320 / VI / 2001 tanggal 21 Juli 2001 dibawah pimpin...
	e. Pada tanggal 08 Januari 2002 diberangkatkan 1 SSK (140 personil) melaksanakan tugas Operasi Pemulihan Keamanan di Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai Sprin Kapolri No. Pol. : Sprin 721 / 1 / 2002 tanggal 08 Januari 2002 dibawah pimpinan Danki 2/9812 A...
	f. Pada tanggal 27 Juni 2002 diberangkatkan 1 SSK (140 personil) melaksanakan tugas operasi pemulihan kencamanan di Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Surat perintah 1940 7 VI 7 2002 tanggal 27 Juni 2002 dibawah pimpina...
	g. Pada tanggal 31 Desember 2002 diberangkatkan 1 SSK (140 personil ) melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Sprin 7 4756 7 XII 7 2002 tanggal 31 Desember 2002 dibawah pimpin...
	h. Pada tanggal 03 April 2003 diberangkatkan 1 SSK (140 personil) melaksanakan tugas Operasi Cinta Dame-I 2003 di Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai Sprin Kapolri No. Pol. : Sprin 7 659 7 IV 7 2003 tanggal 03 April 2002 dibawah pimpinan Ajun Komisaris P...
	i. Pada tanggal 15 Oktober 2003 diberangkatkan 1 SSK (100 personil) melaksanakan tugas operasi tegak rencong 1-2003 di Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai Sprin Kapolda Lampung Nomor  Polisi : Sprin 7 625 7X7 2003 tanggal 215 Oktober 2003 dibawah pimpina...
	j. Pada tanggal 8 Mei 2004 diberangkatkan 1 SSK ( 100 personil) melaksanakan tugas Ops Tegak Rencong II-2003 di NAD sesuai Surat Perintah Kapolri Nomor Polisi : Surat Perintah /790/V/2004 tanggal 8 Mei 2004 Dibawah Pimpinan Inspektur Polisi Dua Djoni ...
	k. Pada tanggal 20 Nopember 2004 diberangkatkan 1 SSK ( 100 personil) melaksanakan tugas Ops Sadar Meunasah di NAD sesuai sprin Kapolri No Pol : Sprin/2154/X/2004 tanggal 25 November 2004 dibawah Pimpinan Inspektur Polisi Dua Tarmansyah sebagai Danki ...
	l. Pada tanggal 27 Juni 2005 diberangkatkan 1 SSK (100 personil) melaksanakan tugas Ops Sadar Meunasah III di NAD sesuai Surat Perintah Kapolri No Pol : Sprin/1251/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 Dibawah Pimpinan Inspektur Polisi Dua Winarno sebagai Dank...
	m. Pada tanggal 4 Januari 2005 diber  angkatkan 19 Personil melaksanakan tugas Ops Kemanusiaan di Prop. NAD Dibawah Pimpinan Inspektur Polisi Dua Saipullah, SE.
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