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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 disuatu perusahaan atau instansi
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 diinstansi Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Bandar Lampung selama 2 bulan, dimulai dari 10 April 2017 sampai
dengan 3 Juni 2017.
Penempatan PKL pada perusahaan ini kami ditempatkan di satu bagian
yang sama yaitu pada Bidang Bagian Seksi Penataan dan Pengolahan Arsip, Pada
bidang kerja Seksi Penataan dan Pengolahan Arsip kegiatan rutin yang dilakukan
penulis yaitu mengelola surat masuk dan keluar, membantu mencetak undangan
lomba yang akan diadakan di dinas perpustakaan dan arsip daerah kota Bandar
Lampung, membantu mencetak laporan kegiatan dinas, mencetak absensi pegawai
dan membantu membuat desain banner untuk kegiatan lomba yang diadakan di
instansi. Kendala yang sering terjadi pada bagian ini adalah pengisian buku
agenda surat masuk dan keluar masih dilakukan tulis tangan sehingga
membutuhkan waktu lama dalam proses mengisi buku agenda.
Prosedur penanganan kendala yang terjadi pada bidang bagian seksi
penataan dan pengolahan arsip adalah membuat system untuk mengisi agenda
surat masuk dan keluar secara terkomputerisasi sehingga tidak membutuhkan
waktu yang lama dalam proses mengisi buku agenda dan pencarian berkas yang
sudah tersimpan.
KataKunci : PKL, Perpustakaan dan Arsip Daerah, Arsip.

BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang
mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja,
menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).Hal ini merupakan
realisasi tuntunan 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. FTIK (Fakultas Teknik
dan Ilmu Komputer) Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa
program PKL merupakan sarana strategis dalam proses pembentukan kemampuan
dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga professional. Program PKL didukung
dengan perencanaan yang sistematis dan terarah.Buku pedoman ini memberikan
petunjuk kepada mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dalam
melaksanakan PKL.Praktik Kerja Lapangan merupakan bentuk emplementasi
secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan dan program penguasaan
keahlian yang diperolah melalui kegiatan kerja secara langsungn didunia kerja
untuk mencapai tingkat keahliann tertentu (UTI, 2017).
Oleh karena itu semua teori-teori yang dipelajari dari berbagai mata kuliah
di program Strata-1 FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dapat secara langsung
dipraktikan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung
terutama yang berhubungan dengan komputer dan informasi. Dalam hal ini dapat
diketahui bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui didalam
praktiknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan
dasar bagi perwujudan praktik untuk memperoleh pengalaman dan perbandingan
antarateori dan praktik, maka penulis memilih menjalani praktik kerja lapangan di
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung.
Penulis melakukankegiatan PKL di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Bandar Lampungyang beralamat di jalan Prof. Mr. Hm. Yamin Rawa Laut
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Karena Kantor Perpustakaan Dan
Arsip Daerah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu instansi penting

pemerintahan kota bandarlampung dan juga ingin mengetahui sistem kerja
ataupun pelayanan Perpustakaan dan Arsip Kota Bandar Lampung. Kantor
Perpustakaan danArsip Daerah Kota Bandar Lampung begerak di bidang jasa
padabagian perpustakaan menyediakan buku-buku untuk dibaca masyarakat, pada
bagian kearsipan data-data penting pemerintahan.
1.2

Maksud dan Tujuan PKL

1.2.1

Maksud Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan yaitu:
1.

Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mahasiswa dari
berbagai kegiatan yang ada diperusahaan.

2.

Melakukan penerapan terhadap teori-teori pembelajaran selama
pelaksanaan perkuliahan.

1.2.2 Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:
1.

Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah
dan menerapkannya dalam dunia kerja.

2.

Melatih mahasiswa menjadi manusia yang disiplin, bertanggung
jawab dan berpikir maju.

3.

Untuk mengembangkan cara berfikir mahasiswa agar bisa lebih cepat
dalam mengembangkan kemampuan diri.

4.
1.3

Memperoleh wawasan suatu bidang pekerjaaan

Kegunaan PKL
Adapun kegunaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah:

1.

Bagi mahasiswa
1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang
diperoleh dibangku perkuliahan.
2. Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai dunia kerja.
3. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dibidang
praktek.

2.

Bagi Universitas
1. Prakrik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan
ilmu komputer.
2. Mempererat kerjasama antara universitas dan instansi atau perusahaan.
3. Memperluas pengenalan wawasan jurusan Strata 1 Sistem Informasi.

3.

Bagi instansi atau perusahaan
1. Dapat

memberikan

masukan

dan

pertimbangan

untuk

lebih

meningkatkan kualitas dan kuantitas instansi.
2. Memberikan kemudahan bagi instansi untuk mencari sumber daya
manusia yang berkualitas.
3. Dapat membantu pekerjaan yang ada di instansi.
4. Ikut memajukan pembangunan dalam bidang pendidiakan.
1.4

Tempat PKL

Nama Instansi : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar
Lampung
Alamat

: Jalan Prof. Mr. Hm. Yamin Rawa Laut Tanjung Karang
Timur Bandar Lampung

1.5

Bagian

: Seksi Penataan dan Pengelolaan Arsip

No. Telpon

: (0721) 252590

Website

: Arsip-indonesia.com

Email

:-

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini berlangsung selama dua bulan, dimulai

dari tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017.Jadwal kerja selama

pelaksanaan PKL hari Senin sampai dengan Jum’at dari pukul 08.00 – 16.00
WIB.

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1

Sejarah Instansi
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh penulis dari Kantor

Perpustakan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung. Sebelum menjadi kantor
Perpustakaan Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari dinas pendidikan dan
perpustakaan kota Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2000, Perpustakaan
Kota Bandar Lampung berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Dinas Pendidikan
berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 serta
berubah nama menjdi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar
Lampung. Seiiring perkembangannya, peraturan tersebut diperbarui kembali
dengan peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 68 Tahun 2011 tentang
tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar
Lampung.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada
Gambar 2.1 sebagai berikut :

(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Gambar 2.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung

2.2

Visi dan Misi Perusahaan
Visi Perusahaan Terwujudnya sadar minatbaca masyarakat dan tertatanya

arsip daerah.
Misi Perusahaan
1. Meningkatkan minat sadar baca masyarakat
2. Tertatanya arsip daerah Kota Bandar Lampung
3. Tersajinya data perpustakaan dan arsip secara online melalui
teknologi informasi serta meningkatnya kualitas SDMperpustakaan
dan arsip.
2.3

Logo Instansi
Logo perusahaan merupakan gambaran dari identitas sebuah perusahaan.

Adapun logo dari Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung
adalah sebagai berikut :

(Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung)
Gambar 2.2Logo Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung
Arti logo Instansi :
a. Pita yang melingkar bergaris tepi hitam dan berwarna kuning emas
memiliki makna persatuan, kebesaran dan kejayaan.
b. Perisai bersudut lima. Perisai bersudut lima dengan bagian atas
berwarna putih, bagian bawah berwarna biru dan berlandaskan warna
hitam memiliki makna Kota Bandar Lampung yang meliputi daratan
dan lautan tegak berdiri diatas landasan yang teguh dan kokoh dengan
masyarakat berwawasan luas dan berpedoman pada senggiri Lampung

yang telah mengakar yaitu, Pi’il Senggiri, Sakkai Sambayan, Nengah
Nyappur, Nemui Nyimah dan Bejuluk Beadek.
c. Payung Raja Tiga Tingkat Secara keseluruhan Payung Raja Tiga
Tingkat bermakna Kota Bandar Lampung memegang teguh tiga tatanan
sebagai pedoman hidup bermasyarakat yaitu hukum Agama, hukum
Negara dan hukum Adat, tempat semua masyarakat Kota Bandar
Lampung berlindung, secara detail simbol ini memiliki makna :
1. Warna putih : sebagai simbol kepemimpinan/kepenyimbangan,
kesucian jiwa, ketulusan dan keagungan, ketiganya telah
terpateridalam nilai-nilai keadatan suku Lampung.
2. Payung warna kuning : sebagai simbol berjiwa besar, berjiwa
sosial berjiwa kemasyarakatan
3. Payung warna merah : sebagai simbol sikap hidup dengan
ketegasan berperilaku, berpikir dan bertindak dalam mengawal
pi’il pesenggiri berpegang teguh pada tradisi dan hukum adat
sebagai identitas orang Lampung
4. Jumlah ruas payung : warna putih 8 buah, warna kuning 17
buah, warna merah 19 buah dan ruas payung agung seluruhnya
45 buah melambangkan tanggal Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia (17-8-1945)
5. Satu bulatan pada puncak payung : bermakna satu cita
membangun Daerah, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan Ridho Tuhan Yang Maha Esa.
d. Siger berwarna kuning emas Merupakan simbol mahkota yang
melambangkan kebesaran, kemewahan, keagungan, berbudi pekerti dan
berbudaya meskipun ditengah kota yang beragam etnis suku dan
agama. Siger ditandai pada bagian muka dan belakang yang berlekuk
beruji 9 buah. Ruji yang paling tengah merupakan paling tinggi,
sedangkan yang paling pinggir melengkeng seperti ujung tanduk atau
perahu. Lambang Siger ini menjadi simbolisasi sifat feminism, yang
bermakna Kota Bandar Lampung menjadi “IBU” bagi masyarakatnya,
yang mengayomi dan memakmurkan dengan kesuburan dan berbagai

potensi yang berada dalam kendungannya, serta ramah terhadap setiap
tamu serta para pendatang.
e. Gung/Talo Balak Merupakan alat musik tradisional masyarakat
Lampung berwarna emas melambangkan kebesaran dan kejayaan,
bermakna sebagai masyarakat yang komunikatif dan informatif dimana
senantiasa mengikuti perkembangan zaman namun tetap terkendali oleh
norma norma agama, adat dan budaya bangsa. Gung/Talo Balak terbuat
dari logam campuran (kuningan, tembaga dan besi) yang merupakan
salah satu bagian dari unti musik kulintang/kelintang
f. Jukung/Jung

Perahu

khas

Lampung

dengan

orang

diatasnya

dimaksudkan sebagai simbol sarana transportasi untuk melambangkan
Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan orang yang
melambangkan jasa sehingga secara keseluruhan bermakna Kota
Bandar Lampung sebagai sebuah kota yang menyediakan perdagangan
dan jasa. Jukung/Jung merupakan alat angkut di perairan (laut dan
sungai) untuk mengangkut orang atau barang. Dibuat dari kayu lumas
yang disambung dengan papan memakai atap dan bercadik dari bambu,
untuk menggerakkannya selain dengan pengayuh juga dengan tiangtiang layar
g. Tulisan RAGOM GAWI merupakan motto daerah yang merupakan
semboyan kerja yang bermakna bergotong royong, bekerjasama,
bersatu padu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati
yang tulus ikhlas dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian
terhadap masyarakat, bangsa dan Negara. Ragom Gawi merupakan
motto daerah sebagai semboyan kerja. Secara linguistik cultural terdiri
dari dua suku kata yaitu Ragom yang berarti kompak, bersatu, bersamasama dan Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian.
h. Setangkai Padi dan Kapas Bermakna sebagai simbol kesejahteraan
yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan
spiritual berdasarkan Pancasila yang mengailhami setiap gairah
pembangunan. Padi dan Kapas yang masing-masing berjumlah 17

(tujuh belas) dan 6 (enam) butir melambangkan hari dan tanggal
kelahiran Kota Bandar Lampung (17-6-1682).
2.4

Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan suatu mekanisme untuk mencapai tujuan

perusahaan.Agar mekanisme itu dapat berjalan lancar maka harus ditentukan
struktur organisasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan tersebut dan perlu
adanya pembagian kerja yang jelas sehingga terhindar dari tumpang tindih
pelaksanaan tugas dan wewenang.Oleh karena itu pimpinan harus dapat memilih
dan mununjuk orang yang tepat untuk menjalankan atau melaksanakan tugas dan
wewenang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan
perusahaan.Berikut ini adalah bentuk struktur organisasi dari Kantor Perpustakaan
dan Kearsipan Kota Bandar Lampung dan sekaligus hubungan organisasi, peran
dan rincian tugas dari masing-masing bagian dalam struktur tersebut.

(Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung)
Gambar 2.3 Struktur OrganisasiKantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Bandar Lampung

1. Kepala Dinas
Mengendalikan

dan

mengkoordinasi

pelaksanaan

tugas

badan

perpustakaan,arsip dan dokumentasi. Perumusan kebijakan, pengaturan,
perencanaan

dan

penetapan

standar

perpustakaan.

pembinaan,

pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Sekretaris
Memberikan layanan teknis dan administrative kepada semua unsur
dilingkungan

Badan

Perpustakaan.

perencanaan,

program

pengumpulan.

perencanaan,

program

pengumpulan

penyelenggaraan

perumusan

penyelenggaraan

perumusan

dan

analisis

data,

evaluasi

memonitoring dan pelaporan penyelenggaraan rancangan pengelolaan,
pembinaan, administrasi kepegawaian. Mengatur kelancaran pembayaran
untuk setiap keperluan.
a. Sub Bagian Program dan Informasi
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan,penyusunan,
monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja, melaksanakan
fasilitasi, penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan dinas
perpustakaan dan arsip, melaksanakan dan mengembangkan sistem
informasi perpustakaan dan kearsipan, melaksanakan sosialisasi
program

dilingkungan

dinas

perpustakaan

dan

kearsipan,

melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan
bulanan,

laporan

pertanggung

jawaban

dan

laporan

kinerja,

melaksanakan penyusunan laporan Standar Operasional Pelayanan
(SOP), menyiapkan rencana umum pengadaan, membuat rencana kerja
tahunan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh seketaris
terkait tugasnya.
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyiap

bahan

urusan

ketatausahaan,

penyiap

bahan

urusankepegawaian, penyiap bahan urusan perlengkapan, penyiap
bahan

urusan

kerumahtanggaan

pembayaran untuk setiap keperluan.

Caraka.

Mengatur

kelancaran

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
Penyiap

bahan

pengumpulan

data

keuangan,

penyiap

bahan

penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja, penyiap bahan
pembinaan, Penyiap bahan koordinasi keuangan, penyiap bahan
laporan sub bagian keuangan.
3. Bidang Akuisi dan Pengolahan Bahan Pustaka
Penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, pelaksanaan seleksi,
inventarisasi,

dan

desiderata

bahan

perpustakaan,

pelaksanaan

pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui pembelian, hadiah,
hibah dan tukar menukar bahan perpustakaan, penganekaragaman bahan
perpustakaan yang mencangkup kegiatan transliterasi (alih aksara),
translasi (terjemahan), dan sejenisnya, penerimaan, pengolahan, dan
verifikasi bahan perpustakaan, penyusun deskripsi bibliografi, klarifikasi,
penentuan tajuk subjek, dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan,
pelaksanaan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan data,
penyusunan literatur sekunder dan melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh kepala bidang pustaka terkait tugasnya.
a. Seksi Akuisisi
Penyusunan program kerja di bidang akuisisi, pelaksanaan koordinasi
di bidang akuisisi, pelaksanaan akuisisi bahan pustaka, pelaksanaan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuisis dan Pengolahan
Bahan Pustaka sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Seksi Pengolahan Bahan Pustaka
Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan
dibidang pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka dan
layanan purpustakaan, penyiapan bahan pelaksanaan koordinnasi dan
sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengembangan koleksi,
pengolahan bahan pustaka dan layanan perpustakaan.
c. Seksi Pengembangan Deposit
Menerima, pengumpulan, pengelolaan hasil serah simpan karya cetak
dan karya rekam, menyusun bibliografi daerah dan katalog induk
daerah serta literatur sekunder, melaksanakan pembuatan direktori

penerbit, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan tidak lanjut
kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam, mengumpul,
mengelola dan menyimpan bahan perpustakaan kelabu (grey
literatur), mengoordinasi pelaksanaan serah simpan karya cetakdan
karya rekam dengan penerbit, perangkat daerah, BUMD, instansi
terkait, dan masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh kepala bidang pustaka terkait tugasnya.
4. Bagian Layanan, Pelestarian dan Pembinaan Perpustakaan
Menyiapkan bahan pencairan dan pemantauan terbitan indonesia,
pengolahan bahan inventarisasi dan analisa bahan pustaka, menyiapkan
bahan

koordinasi

pelaksanaan
perpustakaan,

dengan

kegiatan

instansi

bagian

menyiapkan

terkait,

layanan,

bahan

menyiapkan

pelestariandan

survey

kondisi

laporan

pembinaan

sebagai

dasar

penyusunan rencana, menyiapkan bahan pelestarian bahan pustaka.
a. Seksi Layanan Perpustakaan dan TIK
Mengkoordinasi
perangkat

penyelengara

daerah,

layanan

BUMD,

perpustakaan

instansi

terkait

dengan
dan

masyarakat,menyelenggarakan layanan sirkulasi, layanan informasi,
layanan

refrensi,

layanan

pinjam

menyelenggarakan

layanan

ekstensi

menyusunstatistik

perpustakaan,

antar

perpustakaan,

(perpustakaan

melaksanakan

keliling),
bimbingan

pemustakaan, melaksanakan stock opname dan penyiapan bahan
perpustakaan, melaksanakan promosi layanan, menyediakan kotak
saran untuk menampung kebutuhan pemustaka terhadap koleksi
perpustakaan, melaksanakan kajian kepuasan pemustaka, inisiasi
kerja sama perpustakaan, mengelola dan menyusun naskah perjanjian
kerja sama, mengembangkan dan mengelola kerja sama jejaring
perpustakaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
bidang layanan perpustakaan terkait tugasnya.
b. Seksi Pelestarian Bahan Pustaka
Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatn
dibidang pelestarian bahan perpustakaan, penyiapan bahan pemberian

petunjuk teknis dibidang pelestarian bahan perpustakaan, penyiapan
bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
dibidang pelestarian bahan perpustakaan, pelaksanaan pelestarian
fisik bahan pustaka melalui pemeliharaan, perawatan, restorasi dan
penjilitan dibidang pelestarian bahan perpustakaan, penyiapan bahan
pelestarian kandungan informasi bahan pustaka melalui fotografi,
penerimaan, pengumpulan, penyimpanan, pelestarian, terbitan daerah
baik

tertulis,

tercetak

maupun

terekam,

pemeliharaan

dan

pemanfaatan terbitan daerah untuk koleksi daerah, penyiapan bahan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang
pelestarian bahan perpustakaan, penyusunan laporan pelaksanaan
kebijakan dibidang pelestarian bahan perpustakaan, pelaksanaan
fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya dan pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.
c. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Minat Baca
Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan
dibidang

pembinaan

dan

pengembangan

pembudayaan

dan

kegemaran membaca, penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis
dibidang pembinaan dan pengembangan pembudayaan kegemaran
membaca, penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
penerapan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan
pembudayaan kegemaran membaca, penyiapan bahan analisa
kebutuhan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis
perpustakaan, penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan perpustakaan,
penyiapan

bahan

pelaksanaan

pengembangan

pembudayaan

kegemaran membaca dan pemanfaatan perpustakaan dimasyarakat,
penyiapan bahan pelaksanaan monitoringdan evaluasi pelaksanaan
kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan pembudayaan
kegemaran membaca, penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan
dibidang pembinaan dan pengembangan pembudayaan kegemaran

membaca, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya dan pemberian saran dan
pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
5. Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip
Penyimpanan dan penataan arsip, penyusutan dan pemusnahan,
menyusun laporan bidang pengolahan dan pelayanan arsip, menyiapkan
bahan penilaian dan akuisi dibidang arsip statis, menyiapkan bahan
penilaian,dan akuisi arsip perseorangan.
a. Seksi Layanan Arsip
Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan
dibidang layanan dan pemanfaatan, penyiapan bahan pemberian
petunjuk teknis dibidang layanan dan pemanfaatan, penyiapan bahan
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
dibidang layanan dan pemanfaatan, penyiapan bahan pengelolaan
pengaduan

masyarakat,

penyiapan

bahan

penelusuran

arsip

statis,penyiapan bahan dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip,
penyiapan bahan pemeran arsip statis, layanan jasa penyimpanan
arsip, penyiapan bahan layanan jasa sistem dan penataan arsip,
perawatan dan reproduksi arsip, penyiapan bahan layanan jasa
pembuatan sistem manual kearsipan dan otomasi kearsipan,
penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan dibidang layanan dan pemanfaatan, penyusunan laporan
pelaksanaan

kebijakan

dibidang

layanan

dan

pemanfaatan,

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya dan pemberian saran dan pertimbangan kepada
pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya.
b.

Seksi Penataan dan Pengelolaan Arsip
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip
dinamis dan arsip statis, pengelolaan arsip vital dan daerah,
pengelolaan arsip inaktif, pelaksanaan pengelolaan arsip statis,

pelaksanaan preservasi arsip statis, pelaksanaan alih media dan
reproduksi arsip dinamis dan arsip statis, pelaksanaan layanan
informasi

kearsipan,

pelaksanaan

pemanfaatan

arsip

statis,

pelaksanaan jasa kearsipan dan pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip terkait
tugas dan fungsinya.
c. Seksi Informasi Kearsipan
Melaksanakan penyajian arsip menjadi informasi, melaksanakan
layanan arsip dinamis, melaksanakan layanan arsip statis, mengelola
pengaduan masyarakat, melaksanakan penelusuran arsip statis,
menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip,
melaksanakan pameran arsip statis, melaksanakan layanan jasa
system dan penataan arsip, melaksanakan layanan jasa pembuatan
system manual kearsipan dan otomatis kearsipan, melaksanakan
layanan jasa penyimpanan arsip, melaksanakan perawatan dan
reproduksi arsip dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan terkait tugasnya.
6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
Menyiapkan bahan rencana dan program dibidang pembinaan kearsipan,
menyiapkan bahan koordinasi di bidang kearsipan, menyiapkan bahan
penelitian pengkajian pengembangan kearsipan, menyiapkan bahan
laporan bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan.
a. Seksi Pengawasan Kearsipan
Menyusun rencana kegiatan

pengawasan dibidang

kearsipan,

memberikan pelayanan terhadap pemakai jasa arsip, mengawasi
pelayanan peminjaman arsip, mengawasi dan member petunjuk serta
memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas di bidang
kearsipan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
kantor sesuai bidang tugasnya.
b. Seksi Pembinaan Kearsipan
Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan
dibidang pembinaan kearsipan, penyiapan bahan pemberian petunjuk

teknis dibidang pembinaan kearsipan, penyiapan bahan pelaksanaan
koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pembinaan
kearsipan,penyiapan bahan analisa kebutuhan dan pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan, penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan super visi dan konsultasi pelaksanaan
kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD), Partai Politik (Parpol), lembaga pendidikan
dan lembaga kearsipan daerah dan masyarakat, penyiapan bahan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang
pembinaan kearsipan, penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan
dibidang pembinaan kearsipan, pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
c. Seksi Pelestarian Kearsipan
Menyusun rencana dan program kerja bidang, mengkoordinasikan
program kerja masing-masing sub bidang, mengkoordinasikan para
kepala sub bidang, menilai prestasi kerja bawahan, menyelenggarakan
penelusurann

dan

pelestarian

arsip,

menyelenggarakan

pengkoordinasikan dan kerjasama kearsipan dengan lembagalembaga

Negara

atau

pemerintahan,

pemerintahan

provinsi,

kabupaten atau kota, BUMN, BUMD, swasta dan perorangan,
meyelenggarakan

penilaian

penyerahan

arsip,menyelenggarakan

pemilihan, penyianpan dan pemberkasan arsip, melaksanakan system
pengendalian intern, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
ditugasnya oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas
kepada kepala bidang.

2.4

Kegiatan Umum Instansi

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai
tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang
perpustakaan dan arsip daerah yang menjadi kewenangan daerah.
1. Menyediakan buku-buku untuk dibaca oleh masyarakat
2. Melayani pinjaman buku
3. Pelaksanaan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum
terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
4. Manata dan menyimpan arsip Kota Bandar Lampung
5. Pelayanan publik dibidang perpustakaan dan arsip.
6. Pelaksanaan pengembangan minat baca.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1

PELAKSANAAN PKL:
DWI AGUS SUMANTRI, NPM 14311499

3.1.1 Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung, penulis ditempatkan
pada bidangseksi penataan dan pengolahan arsip di bawah bimbingan Bapak
Soetanto. Adapun pekerjaan yang penulis lakukan adalah mengelola
administrasi surat masuk dan surat keluar.
3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) di Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung,
berikut adalah mengelola surat masuk dan surat keluar pada Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kota Bandar Lampung :

Gambar 3.1Bagan Alir Pengelolan Surat Masuk

3.1.3 Pengelolaan Bagan Alir Surat Masuk
Untuk lebih jelasnya, keterangan prosedur pengelolaan bagan alirsurat
masuk sebagai berikut:
1. Surat masuk diterima melalui Sub Bagian umum, lalu diserahkan
ke bagian pengelolaan dan layanan arsip.
2. Setelah diterima di bagian pengelolaan dan layanan arsip, bagian
pengelolaan melakukan pencatatan dalam buku agenda surat
masuk.
3. Setelah mencatat di buku agenda surat masuk petugas mencatat
lembar disposisi surat masuk.
4. Setelah mencatat lembar disposisi surat masuk. Surat masuk
dilampirkan

lembar

disposisi

untuk

selanjutnya

dilakukan

pengarahan surat.
5. Surat masuk yang tidak perlu dibalas langsung diarsipkan petugas
sesuai tanggal surat masuk.
6. Surat masuk yang perlu dibalas petugas membuat surat balasan
surat masuk.
7. Selanjutnya petugas mengirim surat balasan (surat keluar) ke dinas
atau kantor yang dituju.

Gambar 3.2Bagan Alir Proses Surat Keluar
3.1.4 Pengelolaan Bagan Alir Surat Keluar
Untuk lebih jelasnya keterangan prosedur pengelolaan bagan alirsurat
keluar sebagai berikut:
1. Petugas mmbuat surat balasan (surat keluar) untuk dikirim ke dinas
atau kantor yang dituju.
2. Surat yang sudah diketik dan berbentuk surat selanjutnya dicatat di
buku agenda surat keluar.

3. Setelah dicatat di buku agenda surat keluar. Surat keluar
dimintakan paraf sekretaris dan pemberian nomor dan cap
perusahaan.
4. Selanjutnya petugas kembali mencatat surat keluar di buku agenda
surat keluar sesuai dengan nomor surat yang sudah diberikan.
5. Petugas selanjutnya mengabungkan surat keluar dengan surat
keluar lainnya dan dirangkap 2.
6. Surat keluar yang sudah ada selanjutnya rangkap 1 di kirim ke
dinas atau kantor yang dituju dan surat keluar rangkap 2 diarsipkan
sesuai tanggal surat keluar.
3.1.5 Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan PKL di Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar
Lampung kendala yang dihadapi penulis yaitu:
1. Terkadang tidak semua surat diserahkan ke petugas pengelola surat
untuk diarsipkan, tetapi masih disimpan dimasing-masing bidang
yang berkepentingan atau tujuan dari surat tersebut
2. Dengan kelalaian petugas seringkali terjadi kesalahan-kesalahan
yang tidak seharusnya, sehingga terjadi kesalahan yang sangat
mempengaruhi seperti lupa memberi nomor surat keluar, alamat
tujuan yang salah.
3. Terkadang ada pegawai yang meminjam surat dan pada waktu
pengembalian surat tersebut pegawai yang meminjam surat itu
mengembalikan surat sendiri tanpa memberitahu petugas pengelola
surat dan terjadi kesalahan tempat dalam mengembalikan surat.
Sehingga pada waktu surat diperlukan kembali surat tersebut susah
diketemukan.
4. Surat masuk dan surat keluar masih dicatat secara manual kedalam
buku agenda dan seringkali surat masuk dan surat keluar tidak
langsung dicatat dan tidak langsung diarsipkan. Sehingga data surat
masuk dan data surat keluar belum tercatat dengan rapih.
3.1.6 Cara Mengatasi Kendala

Kearsipan adalah kegiatan pengurusan atau pengaturan arsip dengan
menggunakan suatu system tertentu sehingga arsip-arsip dapat ditemukan
kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-waktu diperlukan(Ig, 1998).
Menurut Sugiarto (2005:14), untuk mengelola dokumen arsip yang ada
pada suatu kantor diperlukan suatu metode atau cara pengelolaan arsip, yang
sering di kenal dengan tata kearsipan atau manajemen kearsipan.
Apabila suatu instansi telah menerapkan sistem kearsipan elektronik
nantinya akan medapatkan kemudahan dan keuntungan bagi penggunanya,
yaitu : meningkatkan pelayanan, menghemat ruang kearsipan, melindungi
dokumen - dokumen penting, dan menghemat biaya(Sugiarto, 2005)
Prosedur

penyimpanan

adalah

langkah-langkah

pekerjaan

yang

dilakukan sehubungan dengan akan disimpannya suatu dokumen(Amsyah,
2001). Nawawi menyimpulkan sistem pengolahan arsip memegang peranan
penting bagi jalannya sistem organisasi untuk memberikan layanan
prima(Nawawi, 2010).
Menurut pendapat di atas adapun solusi yang dapat di berikan untuk
mengatasi kendala yang terjadi di Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar
Lampungyaitu:
1. Kepala pimpinan sebaiknya memberikan pengarahan kepada setiap
petugas atau pengelola surat yang lain untuk segera menyampaikan
semua surat yang masuk ke alamat yang dituju, supaya dapat segera
ditindaklanjuti.

2. Petugas arsip (pengolah) harus lebih teliti dan kreatif dengan cara
melakukan pengecekan setiap surat,

3. Petugas pengelola surat harus selalu melakukan control terhadap para
pegawai yang lain apakah masih membawa surat yang seharusnya
setelah menerima surat, surat tersebut harus segera dikembalikan ke
petugas pengelola surat untuk diarsipkan.

4. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung
sebaiknya menerapkan sistem penyimpanan arsip menggunakan
computer, dengan cara memback up semua surat ke dalam
computermenggunakan

aplikasiMicrosoft

Acces.

Microsoft

Accesmerupakan sebuah pendekatan baru yang digunakan oleh

organisasi untuk menghadapi permasalahan kearsipansehingga
memudahkan petugas dalam pencarian dan tidak memakan waktu
yang lama dalam pencarian data arsip.
.

.
Gambar 3.3 Pengarsipan data menggunakan Microsoft Acces
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

3.2

Pelaksanaan PKL :
HENDRI EKA PRATAMA, NPM 14311396

3.2.1 Bidang Kerja
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung
mempunyai beberapa bidang kerja, antara lain : Bidang Akuisi dan Pengolahan
Bahan Pustaka, Bidang Layanan Pelestarian dan Pembinaan Perpustakaan,
Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip, Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Kearsipan, dll. Dari beberapa bidang kerja tersebut penulis ditempatkan di
bagian Seksi Penataan dan Pengolahan Arsip, pada bagian tersebut penulis
melakukan pekerjaan seperti pengelolaan arsip.

3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Bagian Seksi Penataan dan Pegelolaan Arsip pada Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampungmerupakan seksi dibawah
naungaBidang Pengelolaan dan Layanan Arsip.Pelaksanaan kerja penulis
selama di Kantor Pepustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung
dibimbing oleh ibu Fatonah, S.sos.selaku Kepala Bidang (KABID)..
Adapun proses pelaksanaan kerja yang praktikan lakukan adalah dengan
menggunakan sistem kerja yang terstruktur, dimana perkerjaan tersebut
diberikan langsung oleh kepala bidang seksi penataan dan pengelolaan arsip
dan pembimbing PKL.Adapun kegiatan penulis selama Praktik Kerja Lapangan
(PKL) adalah sebagai berikut :
1. Pembuatan Rancangan Banner
Dalam kegiatan pembuatan rancangan banner penulis bertugas untuk
membuat sebuah rancangan banner yang akan digunakan pada kegiatan
perpustakaan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Kota Bandar
Lampung.
2. Membuat Sistem Terkomputerisasi
Dalam kegiatan ini penulis diminta untuk membuat sebuah sistem
terkomputerisasi agar lebih mudah mencatat dan mencari data – data
Kearsipan. Pada proses pembuatan sistem ini, penulis menggunakan
Microsoft Acces.
3. Membuat Website
Dalam kegiatan ini penulis diminta oleh salah seorang staf kantor
untuk membuat sebuah Website yang akan digunakan untuk kegiatan
Bank Sampah disebuah kelurahan yang ada di Bandar lampung, Pada
proses pembuatannya penulis menggunakan salah satu penyedia layanan
website gratis yaitu WordPress.com .
3.2.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melaksanakan kegiatan Pratik Kerja Lapangan (PKL) di
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banda Lampung kendala yang

dihadapi penulis adalah masalah pada komputer yang cenderung lama
merespon saat melakukan operasi.
3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
Setelah diketahui masalah atau kendala yang dihadapi oleh penulis
selama melaksanakan kegiatan PKL, maka penulis harus bisa mengatasi
kendala dari permasalahan tersebut, atau mencari upaya pemecahan
masalah.
Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan
beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai
dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan,
serta menyediakan output dalam bentuk informasi(Blissmer, 1985).
Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh penulis, langkah yang harus
dilakukan apabila komputer yang cenderung lama merespon saat
melakukan operasi adalah sebagai berikut :
1. Tekan ctrl + alt + del pada keyboard secara bersamaan. Pilih Task
Manager.

Gambar 3.4 Windows Security Dialogs
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Hendri Eka Pratama)

2. Pada tab applications, pilih program yang ingin ditutup, lalu klik
end task.

Gambar 3.5 Task Manager
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Hendri Eka Pratama)
3. Biasanya muncul peringatan dari windows, klik end now agar
aplikasi tersebut dapat dinonaktifkan.

Gambar 3.6 End Program Dialog
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Hendri Eka Pratama)

Komputer crash biasanya dikarenakan :
1. Hardisk yang sudah penuh. Langkah yang harus dilakukan adalah
menghapus file-file yang tidak diperlukan, atau backup data dan
cek temporary file yang ada di sistem (isi c:\windows\temp atau isi

c:\windows\prefetch, aman untuk dihapus asalkan matikan semua
aplikasi terlebih dahulu).
2. Spesifikasi komputer dibawah standar spesifikasi program yang
sedang dijalankan. Langkah yang harus dilakukan sebaiknya
perusahaan memperbarui hardware yang ada dengan sepesifikasi
yang lebih baik.

BAB IV
PENUTUP
4.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang di

laksanakan di Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung selama 2
bulan denganbagian Seksi Penataan dan Pengolahan Arsip dapat disimpulkan
bahwa:
1. Pada bagian Pengolahan Arsipmendapatkan keahlian dalam mengelola
surat masuk dan surat keluar.
2. Menambah wawasan pengetahuan tentang prosedur pengarsipan di
daerah Bandar lampung
3. Dapat mengimplementasikan sikap bertanggung jawab, disiplin, sikap
mental, etika yang baik bagi mahasiswa calon lulusan di dunia kerja, serta
dapat bersosialisasi dengan dunia kerja.
Dalam melaksanakan kegiatan pada beberapa bagian tersebut, keahlian
yang dibutuhkan yaitu:
1. Kedisiplinan kerja dalam pelaksanaan kerja dan ketepatan waktu.
2. Kesopanan dalam berkomunikasi dan bekerjasama baik dengan
karyawan di Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Kerapian dalam penampilan dan pelaksanaan kerja.
4. Dapat mengoperasikan komputer dan printer dengan baik.
4.2

Saran
Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) saran untuk

mahasiswa yaitu:
1. Lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan pada masing-masing bagian.
2. Menumbuhkan rasa percaya diri dan pantang menyerah dalam
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Menambah ilmu pengetahuan tentang asuransi sosial yang ada pada
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung
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