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RINGKASAN PELAKSANAAN PKL

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana menguji diri terhadap
beberapa keahlian atau ketrampilan baik yang sudah diperoleh selama perkuliahan
berlangsung, kemudian di jelaskan atau digunakan di suatu perusahaan atau
instansi. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja,
masalah yang dihadapi selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang (KSOP) dalam
waktu 2 bulan yaitu pada bulan Juli sampai dengan September 2018.

Penempatan PKL pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ini
dibagi di beberapa bidang dengan bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja
pada bidang Tata Usaha ada beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain
pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akutansi Instansi (SAI) serta
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

KSOP Bandar Lampung diharapkan dapat melakukan kerja sama untuk
kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang akan datang   terhadap mahasiswa
Universitas Teknokrat Indonesia agar mahasiswa dapat belajar dengan rasa
tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan dari pihak KSOP Bandar Lampung
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan selama dua bulan pada Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang (KSOP) Bandar
Lampung banyak pengetahuan dan pembelajaran.

Kata Kunci : PKL, KSOP, SAI, PNPB



1.1 Latar Belakang

BAB I

PENDAHULUAN

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

sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab

tantangan dunia kerja, menilai 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 instansi

maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL.

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh

mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat diartikan sebagai sarana

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

pada bidangnya masing-masing. 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) dan Diploma III (D3).

FTIK Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa program PKL merupakan

sarana strategis dalam proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa

sebagai tenaga profesional. Program PKL didukung dengan perencanaan yang sistematis

dan   terarah. Buku pedoman   ini   memberikan   petunjuk   kepada mahasiswa FTIK

Universitas Teknokrat Indonesia dalam melaksanakan PKL.

Penulis memilih tempat PKL di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kelas I panjang   (KSOP) Bandar Lampung karena penulis ingin mengetahui apa tugas

pokok, cara mengolah data, mendapatkan data-data dan kemajuan apa saja yang telah

dicapai, serta kegiatan apa saja yang ada di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas I Panjang (KSOP) Bandar Lampung.



1.2 Tujuan PKL

Adapun Tujuan dari PKL di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I

Panjang (KSOP) Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1.   Memberikan bekal dan pengalaman kepada mahasiswa dalam dunia kerja untuk

menyesuaikan diri menghadapi dunia kerja.

2.   Mahasiswa menjadi lebih displin dan bertanggung jawab dalam bekerja dan

melaksanakan tugasnya.

3.   Mendapatkan ilmu dan keterampilan baru yang didapatnya di dalam dunia kerja.

4.   Mahasiswa mendapatkan  pandangan  untuk  jenis  pekerjaan yang sesui  dengan

kemampuannya.

1.3 Kegunaan PKL

1.3.1 Bagi Mahasiswa

Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah

dengan praktik yang nyata  di dunia kerja  dan masyarakat serta  melatih diri dan

menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang sesungguhnya.

Mahasiswa mendapat keterampilan untuk melaksanakan program kerja pada perusahaan

maupun instansi pemerintahan yang di gunakan sebagai tempat praktek. Melalui praktek

inilah mahasiswa mendapatkan bentuk pengalaman nyata serta berbagai permasalahan

yang dihadapi dalam dunia kerja. Selain itu mahasiswa juga akan mempunyai rasa

tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan dan menjaga profesinya

1.3.2 Bagi Perusahaan

Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa – mahasiswa yang

melakukan praktek, memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan

kualitas  dan  kuantitas  perusahaan  serta ikut  memajukan  pembangunan dalam  bidang

pendidikan. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia  perusahaan

sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis .

1.3.3 Bagi Universitas

1. Sebagai sarana untuk melatih dan mendidik mahasiswa agar dapat menjadi

pribadi yang tangguh dan dapat bersaing di dunia kerja.

2.   Untuk meningkatkan kerjasama dengan perusahaan



3. Sebagai bahan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum

yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa.

4.   Meningkatkan populaaritas Universitas di mata masyarakat.

5.   Meningkatkan hubungan Universitas dengan masyarakat.

1.4 Tempat PKL

PKL dilaksanakan di :

Nama Instansi : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I

Panjang (KSOP) Bandar Lampung.

Alamat : Jalan Yos Sudarso Panjang,Bandar Lampung

Kode Pos : 35241

No.Telepon : (0721) 31303, 33221

Email : adpelpanjang@yahoo.com

Fax : (0721) 31382

Divisi : 1. Bid. Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

2. Bid. Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli

3. Bid. Lala dan Usaha Kepelabuhan

4. Sub Bagian Umum dan Humas



Denah lokasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang Bandar

Lampung melalui Google Maps ditampilkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Denah Lokasi KSOP Bandar Lampung

Sumber : Google Maps (2019)

Gambar 1.2 Kantor KSOP Bandar Lampung



1.5 Jadwal Pelaksanaan PKL

Pelaksanaan PKL dilakukan selama dua bulan yang dimulai pada tanggal 09 Juli

sampai 1 September 2018.Jadwal waktu kerja PKL adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Praktik Kerja di KSOP Bandar Lampung

Hari Mulai Jam Kerja Istirahat Mulai Jam Kerja
sampai selesai

Senin 07.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00

Selasa 07.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00

Rabu 07.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00

Kamis 07.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00

Jumat 07.30 – 12.00 12.00 – 13.30 13.30 – 17.00

Sabtu Libur

Minggu Libur



BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang

Pelabuhan Panjang dibangun di Provinsi Lampung yang awalnya merupakan sebuah

pelabuhan kecil di Teluk Betung yang hanya disinggahi motor-motor dan perahu layar

yang   mengangkut hasil perikanan dan pertanian keluar daerah dan sebaliknya

mengangkut barang dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Lampung.

Tahun 1945-1960 Pelabuhan Indonesia dikelola oleh Direksi Pelabuhan pada zaman

Belanda (Haven Direksi). Pada tahun 1960-1963 Pelabuhan Indonesia dalam

pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Negara (PN) yang dibagi I-VII pelabuhan

yang didasarkan Undang-Undang Pemerintah No. 19 PR/1950, sedangkan tahun 1963-

1969 Aspek Komersil dari pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh Perusahaan Negara

(PN) dengan melaksanakan kegiatan operasional dan koordinasi yang dilakukan lembaga

pemerintah. Peraturan Pemerintah No.1   tahun   1969   dan PP   No.18   tahun   1969

pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh Badan Pengusaha Pelabuhan (BPP) yang

dilakukan hingga tahun 1983. Sedangkan tahun 1983 mengatur tentang  pengelolaan

umum yang diusahakan, Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1983-1992 pengelolaan

pelabuhan perusahaan umum (Perum Pelabuhan I,II,III,IV,V,VI). Tahun 1992 sampai

dengan sekarang dikeluarkan PP No.50 tanggal 19 Oktober 1992 yang mengatur

perubahan status Perum Pelabuhan menjadi PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia I,II,III, dan

IV. Pendirian perusahaan berdasarkan Akta Notaris No.3 tanggal 1 Desember 1992

Anggaran Dasar Perusahaan dan PP No.69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

Pelabuhan Panjang terletak di Teluk Lampung bagian Selatan Pulau Sumatera di

Provinsi lampung  pada posisi 05º-28’-03” LS dan 105º-19’-03” BT. Merupakan

pelabuhan laut  terbuka satu-satunya untuk Pelayaran Samudera (Ocean Going) serta

Pelayaran Dalam Negeri atau Pelayaran Nasional (Domestik  Shipping). Pelabuhan

Panjang merupakan pelabuhan alam berada dalam teluk serta terlindung oleh beberapa

pulau kecil sehingga terhindar dari gangguan gelombang laut. Pelabuhan Panjang

mempunyai kedalaman alur pelayaran -23M-LWS yang dapat dimasuki kapal-kapal

berukuran besar sehingga dapat mendukung bagi keselamatan kapal yang masuk dan



keluar Pelabuhan Panjang dan kedalaman kolam pelabuhan mencapai -7M-LWS s/d -

14M-LWS.

Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan, Pelabuhan Panjang memiliki

sebidang lahan daratan dan perairan yang dijadikan sebagai Daerah Lingkungan Kerja

(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) guna untuk menjamin

kelancaran pelayanan kapal dan barang serta untuk pengembangan pelabuhan dimasa

yang akan datang.

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan Panjang terdiri dari :

1. DLKr Daratan seluas 108.753,6 Ha atau 1.087.536 m²

2. DLKr Perairan seluas 3.953,49 Ha atau 39.543,900 m²

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) daratan digunakan untuk pembangunan

Dermaga/Tambatan. Gudang dan Lapangan Penumpukan, Perkantoran Instansi

Pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan kepelabuhan dan perkantoran para

pengguna jasa pelabuhan seperti : Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Bongkar Muat

(PBM), Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan lain-lain.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Visi dari penyelenggaraan program dan kegiatan Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang yaitu “Terwujudnya pelabuhan yang sesuai

standar dan terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran serta pelayanan

perlindungan lingkungan maritim dan pencegahan pencemaran guna mendukung

tercapainya transportasi laut nasional yang handal dan berdaya saing”.

Visi tersebut merupakan suatu kondisi yang akan diwujudkan oleh Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang di masa mendatang.



2.2.1 Misi

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kelas I Panjang, untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misiKantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjangsebagai berikut:

1. Melaksanakan standar yang telah ditetapkan untuk meningkatkan  kinerja pelabuhan

2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di lingkungan kerja pelabuhan

3. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang kelaiklautan kapal yang menjadi
kewenangan KSOP

4. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang perlindungan lingkungan maritim dan
upaya pencegahan pencemaran dari kegiatan di wilayah kerja pelabuhan

5. Meningkatnya penerimaan negara bukan pajak dan kualitas tata kelola pemerintahan

2.3 Logo KSOP BandarLampung

Sumber :KSOP (2019) Gambar

2.1 Logo Kantor KSOP

2.4 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun

2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang mempunyai tugas

melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan

pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian

dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara

komersial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengawasan dan pertumbuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan

kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.

b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.



c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan   keamanan   pelayaran   terkait   dengan

kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang,

pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan

kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur  pelayaran,

pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan SuratPersetujuan Berlayar.

d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di

perairan   pelabuhan, penanganan   musibah   di   laut,   pelaksanaan perlindungan

lingkungan maritim dan penegakkan hukum di bidang keselamatan dan keamanan

pelayaran.

e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang  terkait dengan

pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan

pelayaran.

f. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja

(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), serta pengawasan

penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan menteri.

g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan

perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur

pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

h. Pelaksanaan penjaminan  dan pemeliharaan kelestarian  lingkungan di  pelabuhan,

keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan.

i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan

kapal, penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsensi

atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan.

j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa

kepelabuhanan.

k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan

masyarakat serta pelaporan.



2.5 Struktur Organisasi

Organisasi adalah suatu proses penempatan dan pembagian pekerjaan yang akan

dilakukan, pembatasan tugas dan tanggung jawab serta wewenang dan penempatan

hubungan antara unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang dapat bekerja secara

efektif untuk mencapai tujuan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I

Panjang mempunyai struktur organisasi yang bersifat vertikal dalam melaksanakan tugas

pokok.

Bagan Struktur organisasi dari KSOP Bandar Lampung sebagai berikut:
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang

Bagian Tata

Usaha

Subbagian Kepegawaian

dan Keuangan

Subbagian Umum dan

Humas

Bidang Status Hukum

dan Sertifikasi Kapal

Bidang Keselamatan Berlayar,

Penjagaan dan Patroli

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Laut dan Usaha Kepelabuhanan

Seksi Status

Hukum Kapal

Seksi Sertifikasi

Kapal

Seksi Keselamatan

Berlayar

Seksi Penjagaan ,

Patroli dan Penyidikan

Seksi Lalu Lintas dan

Angkutan laut

Seksi Perencanaan dan

Pembanngunan

Seksi Bimbingan Usaha

dan Jasa Kepelabuhanan

Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber : KSOP Bandar Lampung (2019)
Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan

Kelas I Panjang



2.5.1    Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian

Sesuai dengan susunan organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kelas I Panjang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor:

36 Tahun 2012. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang adalah

sebagai berikut :

1) Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian

dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran

dan Ooritas Pelabuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Tata

Usaha menyelenggarakan fungsi :

a) Pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi INstansi (SAI) serta

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

b) Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional,

surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggan dan urusan umum; dan

c) Pelaksanaan pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan

kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan urusan

keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pengelolaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP).

b. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan

surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum, pertimbangan dan

bantuan hukum, serta hubungan masyarakat, penyusunan dan sosialisasi peraturan

kepelabuhanan.



2) Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.

Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melaksanakan

pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan, keselamatan kapal, pencegahan

pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal, serta penetapan status hukum

kapal.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Status Hukum dan

Sertifikasi Kapal menyelenggarakan fungsi :

a) Pelaksanaan pengukuran, pendaftaran, balik nama dan hipotik kapal serta penyiapan

penetapan surat tanda kebangsaan.

b) Pelaksanaan penilikan rancang bangun, pengawasan pembangunan dan perombakan

serta dock kapal.

c) Pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio dan elektronika serta perlengkapan

kapal.

d) Pelaksanaan perhitungan dan pengujian stabilitas kapal dan percobaan berlayar.

e) Pelaksanaan pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dan pembersihan tangki

serta verifikasi manajemen keselamatan dan penjegahan pencemaran dari kapal.

f) Penyiapan bahan penerbitan sertifikasi keselamatan, pencegahan pencemaran dari

kapal dan manajemen keselamatan kapal

Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal terdiri dari :

a) Seksi Status Hukum Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan,

penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar.

b) Seksi Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penilikan rancang

bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan docking kapal,

pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal, penghitungan dan

pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi dan

penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatn kapal, manajemen keselamatan dan

pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi

pencemaran.



3) Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli

Bidang  Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas

melaksanakan pengawasan  tertib  lalu  lintas kapal di perairan pelabuhan  dan alur

pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar,

kegiatan alih muat barang berbahaya, barang khusus, pengisian bahan bakar, limbah

bahan berbahaya dan beracun (B3), ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang,

pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pelaksanaan bantuan

pencarian dan penyelamatan (Search And Rescue/SAR), pengendalian dan koordinasi

penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, pelaksanaan

perlindungan lingkungan maritime, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi system

keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facility Security

Code/ISPS-Code), pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, penegakan hukum

di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta pelaksanaan koordinasi kegiatan

pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan

hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli

menyelenggarakan fungsi :

a) Penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal.

b) Penyiapan bahan penerbitan   dokumen   kepelautan,   perjanjian   kerja laut   dan

penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal.

c) Pelaksanaan pengawasan tertib Bandar dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk

kapal, pergerakan kapal (shifting), pemanduan dan penundaan kapal.

d) Pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal.

e) Pelaksanaan pengawasan kapal asing (port state control dan flag state control).

f) Pelaksanaan penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi

penumpang di pelabuhan.

g) Pelaksanaan pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus dan barang

berbahaya dan pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun

(B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi.

h) Pelaksanaan patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap

keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh.



i) Penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan

(Search And Rescue/SAR), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan

pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan serta pengawasan perlindungan

lingkungan maritim.

j) Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan

pekerjaan bawah air.

k) Pelaksanaan  pemeriksaan  dan  verifikasi system keamanan  kapal dan fasilitas

pelabuhan (International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code).

l) Penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal.

m) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, terdiri dari :

a) Seksi Keselamatan Berlayar mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan

persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan,

perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal,

pelaksanaan pengawasan tertib Bandar, pergerakan kapal (shifting), pemanduan dan

penundaan kapal di perairan pelabuhandan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk

kapal, kapal asing (port state control, flag state control) dan pemenuhan persyaratan

kelaikalutan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

b) Seksi Penjagaan, Patroli dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan penjagaan,

pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan,

pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian

bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas

pelabuhan serta   pengerukan dan reklamasu, patroli di perairan pelabuhan,

pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar

pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian

bantuan pencarian dan  penyelamatan (Search  And Rescue/SAR), Penanggulangan

pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan,

salvage dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi system

keamanan kapal dan fasilitas  pelabuhan (International  Ship  and  Port  Facility

Security Code/ISPS-Code), penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada



kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas

melaksanakan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan

kapal, penjaminan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus baranng di pelabuhan,

pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan

Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), penyediaan dan

pengaturan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan

pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan, dan

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan

di pelabuhan, penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)

dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan pengusulan tarif, serta

penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhann yang diperlukan oleh pengguna jasa

yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, pemberian konsesi atau bentuk

lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di

pelabuhan dan penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional

pelayanan jasa  kepelabuhanan.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud,

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan menyelenggarakan

fungsi :

a) Penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan

angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan keagenan dan

perwakilan perusahaan angkutan laut asing.

b) Penyiapan bahan penjaminan kelancaran arus barang serta keamanan dan ketertiban

di pelabuhan.

c) Penyiapan bahan pengaturan dan penyelengaraan lalu lintas kapal keluar masuk

pelabuhan melalui pemanduan kapal.

d) Penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan

kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

e) Penyiapan bahan rencana dan program penyediaan dan pengaturan lahan daratan dan

perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam



pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan, sarana bantu navigasi pelayaran serta

penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP).

f) Penyiapan bahan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan.

g) Penyiapan bahan penyusunan programpembangunan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha

Pelabuhan, desainkonstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang

kepelabuhanan.

h) Pelaksanaan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

(DLKP).

i) Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa

kepelabuhanan.

j) Penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional

pelabuhan, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di pelabuhan.

k) Penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan

terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan

operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam.

l) Penyiapan bahan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha

Pelabuhan  serta penyediaan  dan atau  pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum

disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

m) Penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan tarif   penggunaan daratan dan atau

perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor

Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n) Penyiapan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, kolam

pelabuhan dan alur pelayaran, jaringan jalan, sarana bantu navigasi pelayaran serta

sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna

jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

o) Penyiapan bahan penyusunan, pengendalian dan pengawasan system dan prosedur

pelayanan jasa  kepelabuhanan, usaha  jasa  terkait dengan kepelabuhanan dan

angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan system informasi angkutan di

perairan dan system informasi pelabuhan.



Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan :

a) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut,

tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan

perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan kelancaran arus barang, keamanan dan

ketertiban di pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/

masuk palabuhan melalui pemanduan kapal, penyiapan bahan pengawasan dan

evaluasi penerapan standar  penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta

Tenaga Bongkar Muat (TKBM).

b) Seksi Perencanaan   dan Pembangunan,   mempunyai   tugas   penyiapan   bahan

penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pembangunan serta

pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian

lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha

Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas

penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan pengawasan penggunaan lahan daratan dan

perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja DLKr) dan Daerah Lingkungan

Kepentingan Pelabuhan (DLKP), serta penetapan dan evaluasi standar kinerja

operasional pelayanan jasa.

c) Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional

pelabuhan, penggunaan lahan daratan dan perairan di pelabuhan, pemberian

rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan

sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua

puluh empat) jam atau bentuk lainnya kepada kepada Badan Usaha Pelabuhan serta

penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh

Badan Usaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan

dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan evaluasi

pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan, dan srana bantu

navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang

diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.



BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Pelaksanaan PKL

ANDI ILHAM RAHMANSYAH

NPM 15311752

3.1.1    Bidang Kerja

Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang pada tanggal 09 Juli sampai 01 September

2018. Penulis ditugaskan untuk bekerja di bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

(SHSK), Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli (KBPP), Lala dan Usaha

Kepelabuhan, dan Sub Bagian Umum dan Humas, adapun tugas yang dilakukan

sebagai berikut :

1.) Mengtik akte pendaftaran kapal.

2.) Menginput data kapal masuk keluar.

3.) Membuat database surat pergerakan kapal dengan microsoft acces.

3.1.2 Pelaksanaan Kerja

Pada bagian SHSK KBPP Lala Umum, selama melaksanakan pekerjaan

keahlian yang dibutuhkan adalah pengoperasian komputer dan pengembangan

program, agar tidak menjadi hambatan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang

diberikan. Adapun pelaksanaan kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1.         Mengetik akte pendaftaran kapal.

Penulis diberikan tugas oleh staf pegawai untuk mengetik akte pendaftaran

kapal dari buku pendaftaran dan kebangsaan kapal ke word dengan benar dan rapih.

2. Menginput data kapal masuk keluar

Penulis diberikan tugas untuk melakukan penginputan surat data kapal masuk

keluar. Penginputan surat yang   dilakukan penulis melalui Microsoft   Excel.

Menjelaskan data kapal yang masuk ke pelabuhan untuk bersandar didermaga dan

menerima kapal, memindahkan barang kargo, membongkar muatan maupun



penumpang dan data kapal yang keluar dari pelabuhan untuk pergi dari dermaga ke

daerah tertentu.

3. Membuat database surat pergerakan kapal dengan microsoft acces

Penulis diberikan tugas untuk membuat database surat pergerakan kapal

dengan microsoft acces.

3.1.3 Kendala yang Dihadapi

Kendala pelaksanaan kerja pada SHSK KBPP Lala Umum yang saya temui

antara lain :

1. Pada saat menyalakan komputer, sering terdapat permasalahan yang terjadi pada

komputer yang digunakan, seperti komputer pada saat dihidupkan, komputer

mengalami blue screen sehingga tidak dapat digunakan.

2. Pada pertama pelaksanaan PKL  di bidang KBPP penulis diberikan pekerjaan

untuk membuat surat pergerakan kapal, dimana masih menggunakan word sehingga

kurang efektif.

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala

Adapun cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Penulis adalah

sebagai berikut:

1. Menurut Kangtok (2014) Blue Screen adalah System Crash, Kernel Error, System

Fault, dan juga sering disebut sebagai STOP Error. Pada kondisi ini, Windows benar-

benar berhenti total. Tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh user, kecuali me-restart

komputer-nya, dengan resiko kehilangan data yang sedang dikerjakan. Saat Windows

mengalami error yang serius dan memaksanya untuk berhenti (macet), maka akan

ditampilkan suatu display berwarna biru berisi (text) pesan-error. Pada kondisi ini,

Windows benar-benar berhenti total. Berikut ini adalah contoh gambar Blue Screen

dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Blue Screen

Dari permasalahan yang dihadapi, Penulis berinisiatif menggunakan command prompt

dan instal ulang.

Adapun langkah-langkah melakukan Command Prompt sebagai berikut :

1.   Restart komputer, klik "Advanced option". Pilih Troubleshoot -> Advanced

options -> Command prompt.

2. Selanjutnya ketik Command Prompt berikut :

a.  C:  (“Enter”) tanpa tanda kurung dan petik

b. dir (“Enter”) tanpa tanda kurung dan petik

c.  D:  (“Enter”) tanpa tanda kurung dan petik

d. dir  (“Enter”) tanpa tanda kurung dan petik

e.  dism /image:C:\ /cleanup-image /revertpendingactions (“Enter”) tanpa

tanda kurung dan petik

f. exit  (“Enter”) tanpa tanda kurung dan petik

3. Selanjutnya klik Continue, kemudian komputer akan restar, klik "Advanced

option". Pilih Troubleshoot -> Advanced options -> Command prompt.

4. Selanjutnya ketik Command Prompt berikut :

a.  D:  (“Enter”) tanpa tanda kurung dan petik

b. dir  (“Enter”) tanpa tanda kurung dan petik

c. chkdsk /f /r  (“Enter”) tanpa tanda kurung dan petik

d. sfc /scannow (“Enter”) tanpa tanda kurung dan petik

e.  dism/online/cleanup-image/restorehealth (“Enter”) tanpa tanda kurung dan

petik



5. Selanjutnya klik Continue, kemudian komputer akan restar, klik "Advanced

option". Pilih Troubleshoot -> Advanced options -> Go back to the -> Restart,

kemudian tekan tombol 5 untuk masuk ke safe mode networking.

6. Setelah selesai komputer akan merestart dan masuk ke dekstop.

Jika belum teratasi, langkah terakhir yaitu instal ulang.

2. Microsoft Acces adalah suatu program aplikasi basis data komputer relasional

yang digunakan untuk merancang, membuat dan mengolah berbagai jenis data dengan

kapasitas yang besar. Aplikasi ini menggunakan mesin basis data Microsoft Jet

Database Engine, dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga

memudahkan pengguna.

Menurut Riski (2014) Access dibuat untuk mengelola data skala kecil, untuk

data besar microsoft telah membuat DBSM (Database management system) tersendiri

yang diberi nama SQL SERVER. Sebagai SQL Server, access memiliki tool visual

lengkap untuk mengelola database, seperti untuk management Tabel, Query, Form

dan Report.

Cara mengatasi    kendala penulis berisiatif membuat    program database

menggunakan microsoft acces, yang dapat memudahkan pekerjaan user.



3.2 Pelaksanaan PKL

FEBRYAN RHAMADANI

NPM 15311075

3.2.1   Bidang Kerja

Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang pada tanggal 09 Juli sampai 01 September

2018. Penulis di tugaskan untuk bekerja di bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

(SHSK), Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli (KBPP), dan Sub Bagian Umum

dan Humas adapun tugas yang dilakukan sebagai berikut :

1.) Menginput Memo Randum Pemeriksaan Kapal

2.) Membuat database surat pergerakan kapal

3.) Memeriksa Kapal Asing

4.) Menginstal aplikasi editing video dan mengedit video

3.2.2 Pelaksanaan Kerja

Pada bagian SHSK KBPP Lala Umum, selama melaksanakan pekerjaan

keahlian yang   dibutuhkan adalah pengoperasian komputer dan pengembangan

program, agar tidak menjadi hambatan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang

diberikan. Adapun pelaksanaan kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menginput memo randum pemeriksaan kapal.

Penulis diberikan tugas oleh staf pegawai untuk menginput data pemeriksaan kapal

dari catatan di buku besar ke microsoft excel. Data kapal yang masuk ke pelabuhan

untuk bersandar didermaga dan menerima kapal, memindahkan barang kargo,

membongkar muatan maupun penumpang dan data kapal yang keluar dari pelabuhan

untuk pergi dari dermaga ke daerah tertentu.

2. Membuat database surat pergerakan kapal.

Penulis  pertama kali memasuki ruangan  keselamatan  berlayar diberikan  tugas

oleh kepala bidang keselamatan berlayar untuk membuat sebuah database surat

pergerakan kapal .

3. Memeriksa kapal asing.



Penulis diberikan tugas oleh kepala bidang keselamatan berlayar untuk ikut dalam

memeriksa kapal asing yang  bersandar dan  mencatat  bagian - bagian kapal yang

bermasalah . Berikut adalah gambar pada saat pemeriksaan kapal pada gambar 3.2.

Gambar 3.2 Pemeriksaan Kapal

4.   Menginstal aplikasi editing video dan mengedit video

Penulis diberi tugas untuk menginstal aplikasi editing video dan mengedit video

pada saat kegiatan pemeriksaan kapal oleh kepala bidang keselamatan berlayar

menggunakan software filmora. Berikut gambar editing video pada gambar 3.3.

Gambar 3.3 Mengedit video menggunakan software Filmora



3.2.3 Kendala yang Dihadapi

Kendala pelaksanaan kerja pada bidang keselamatan berlayar yang di temui

yaitu antara lain :

1. Pada surat pergerakan kapal di bidang  keselamatan berlayar penulis diminta

untuk membuat database menggunakan Microsoft Access karena masih menggunakan

Microsoft Word yang terkadang sulit untuk mencari data kapal .

2. Pada saat surat atau hasil foto yang ingin di jadikan pdf atau dijadikan slide

power  point tidak adanya aplikasi untuk mengkonversi hasil file tersebut untuk

menjadi file yang di inginkan.

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala

Adapun cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Penulis adalah

sebagai berikut:

1.         Dari kendala surat pergerkan kapal yang sulit untuk mencari data kapal penulis

beriinisiatif membuat program database menggunakan microsoft acces, yang dapat

memudahkan pekerjaan karyawan. Berikut ini adalah gambar tampilan form program

surat pergerakan kapal, query kapal, dan table pergerakan kapal.

2. Cara mengatasi kendala mengubah file word atau file foto yang akan di rubah

menjadi PDF ataupun power point, penulis berinisiatif menginstal nitro pro untuk

mengubah file yang di inginkan. Nitro pro merupakan sebuah software yang sangat

bagus untuk menangani file PDF. Tidak hanya dapat digunakan untuk membaca file

PDF saja, tetapi kita juga dapat dengan mudah membuat, mengatur, mengedit,

menggabungkan, dan melakukan konversi format PDF.

Adapun langkah – langkah menggunakan nito pro sebagai berikut :

1. Download dan   unduh   dulu aplikasi nitro   dari website resminya yaitu

https://www.gonitro.com/pro kemudian instal filenya

2. Setelah itu buatlah sebuah file document menggunakan Microsoft Word, dan

save filenya.

3. Selanjutnya buka Nitro PRO. Klik PDF > From File,



3.3 Pelaksanaan PKL

DEVA OCTARDO

NPM 15311539

3.3.1.   Bidang Kerja

Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang pada tanggal 9 Juli sampai 1 September 2018.

Penulis di tugaskan untuk bekerja dibidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

(SHSK), Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli (KBPP), Lala dan Usaha

Kepelabuhan,  dan Sub Bagian  Umum dan Humas adapun tugas yang dilakukan

sebagai berikut :

1.   Mengelola surat - menyurat

2. Membuat surat dermaga

3.3.2. Pelaksanaan Kerja

Pada bagian SHSK KBPP Lala Umum, selama melaksanakan pekerjaan keahlian

yang dibutuhkan adalah   pengoperasian komputer dan pengembangan program, agar

tidak  menjadi  hambatan  dalam  menyelesaikan setiap  pekerjaan yang  diberikan.

Adapun pelaksanaan kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1.    Mengelola surat - menyurat

Penulis diberikan tugas oleh staf pegawai untuk merekap ulang isi surat

permohonan ke buku agenda surat karena sistem pencatatan yang ada masih bersifat

manual. Surat permohonan tersebut diantaranya berisi : PT perusahaan, nama kapal,

tanggal dan perihal. Setelah direkap kedalam buku agenda surat, kemudian surat di

pisahkan untuk dijadikan bahan pembuatan surat dermaga.

2. Membuat Surat Dermaga

Penulis diberikan tugas oleh staf  pegawai untuk mengetik surat dermaga.

Pembuatan  surat yang  dilakukan  penulis  melalui  microsoft  word. Dimana penulis

hanya mengubah tanggal pembuatan, tanggal keberangkatan, PT perusahaan, nama



kapal, nama kota dan nama negara. Surat yang sudah dibuat kemudian diberikan

kepada kabid untuk tanda tangan.

3.3.3. Kendala yang Dihadapi

Kendala pelaksanaan kerja pada SHSK KBPP Lala Umum yang saya temui

diantaranya :

1. Pada saat menyalakan komputer, terdapat permasalahan yang terjadi pada

komputer yang digunakan, komputer meminta windows 10 activ serial key

sehingga dapat mengganggu tampilan layar.

2.   Tidak adanya aplikasi untuk mengkonversi pdf ke word untuk menjadi file

yang di inginkan, karena masih ada beberapa unit komputer yang belum

menggunakan Software pengkonversi.

3.3.4. Cara Mengatasi Kendala

Adapun cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Penulis adalah

sebagai berikut:

1.         Untuk mengatasi masalah pada komputer yang sering terjadi, Penulis

berinisiatif menggunakan serial key window 10 dari google. Adapun cara instalasi

sebagai berikut :

1. Buka Setting

Gambar 3.4 Menu Setting



2. Pilih update dan security

Gambar 3.5 Update dan security

3. Pilih activation dan klik change product key

Gambar 3.6 Activation dan klik change product key



4. Masukkan product key

Gambar 3.7 Product key

5. Tunggu hingga proses verifikasi selesai kemudian klik next

Gambar 3.8 Proses verifikasi



6. Tunggu hingga proses aktivasi selesai

Gambar 3.9 Proses aktivasi selesai

7. Jika muncul windows is activated you're now running agenuine version of

windows selamat windows anda sudah teraktivasi secara permanen.

Gambar 3.10 Windows is activated



2. Cara merubah file pdf ke word menggunakan UniPDF

UniPDF adalah sebuah software PDF converter gratis yang dapat digunakan untuk

merubah file PDF menjadi format file lain seperti Word (rtf/doc), Image (jpg, bmp,

tif, png, gif, pcx, tga), Text, HTML dan berjalan pada Windows 8/7/Vista/XP/2000,

aplikasi ini sangat mudah digunakan baik oleh pemula sekalipun.

Adapun langkah-langkah menggunakan UniPDF sebagai berikut :

1.   Download dan install ke PC/Laptop

2. Jalankan aplikasinya lalu pada Tab Home – Output Format pastikan memilih

Word dan di Tab Settings pastikan anda memilih .doc pada word format. Lihat

gambar dibawah.

Gambar 3.11 Menu dan Setting



3. Selanjutnya pilih file PDF yang ingin diconvert dengan cara klik Add. Anda

bisa langsung convert banyak file sekaligus namun tentu saja akan membutuhkan

waktu lebih lama.

Gambar 3.12 Menu PDF yang ingin diconvert

4. Terakhir Klik Convert dan tunggu sampai selesai.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan selama dua bulan pada Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang (KSOP) Bandar Lampung

banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis dapatkan. Dengan Berikut hal-hal

yang dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Penulis banyak mengetahui tentang prosedur dan tata kerja KSOP Bandar Lampung

yang sebenarnya, serta penulis dapat mengetahui banyak tugas yang dikerjakan

pegawai dalam bidang yang sudah ditetapkan.

2. Penulis mendapatkan  banyak informasi mengenai KSOP Bandar Lampung.

3. Penulis dapat beradaptasi dengan dunia kerja sesungguhnya khususnya di  KSOP

Bandar Lampung. Sehingga disaat penulis telah berada dalam dunia kerja, penulis

tidak merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja.

4. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat melatih dan mempraktikan kemampuan yang

telah dipelajari di kampus kedalam kondisi nyata  perusahaan dan menambah

wawasan dunia kerja yang nyata pada KSOP Bandar Lampung.

4.2 Saran

Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama dua bulan di Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang (KSOP) Bandar Lampung,

Penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. KSOP Bandar Lampung diharapkan dapat melakukan kerja sama untuk kegiatan

Praktik Kerja Lapangan yang akan datang terhadap mahasiswa Universitas

Teknokrat Indonesia agar mahasiswa dapat belajar dengan rasa tanggung jawab atas

pekerjaan yang diberikan dari pihak KSOP Bandar Lampung

2. Mahasiswa harus lebih menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan terlebih

dahulu sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
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