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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 
 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu 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 di Kantor KEMENPUPERA Sub Pengadaan 

Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang  Kota Bandar Lampung 

selama 2 bulan yaitu pada tanggal 15 April 2016 sampai dengan 09 Juni 2017.   

Selama melakukan kegiatan PKL di Kantor Pengadaan Tanah Jalan Tol 

Terbanggi Besar – Pematang Panggang I Kota Bandar Lampung, penulis di 

tempatkan di bagian Pengadaan Tanah Jalan Tol . Pekerjaan yang dilakukan pada 

bagian ini adalah sebagai berikut : 
 

1. Mengetik Surat Perjalanan Dinas (SPD) 

2. Membuat Honor TIM Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol 

3. Menerima copy Surat masuk dari bagian sekretariat 

4. Mengagendakan surat masuk. 

5. Mengetik surat keluar 

6. Mengarsipkan berkas-berkas surat masuk dan surat keluar berdasarkan nomor 

 

Prosedur pengelolaan surat masuk dan surat keluar perlu ditingkatkan agar 

tidak mengalami kesulitan dalam pencarian data surat masuk dan surat keluar, 

serta mengurangi resiko kerangkapan dan kehilangan data dikarna kan masih 

manualnya proses pengelolaan surat, pemberian kode klasifikasi arsip masih 

dengan cara manual. Sebaiknya dibuatkan sistem yang bisa secara otomatis 

memberikan kode klasifikasi pada surat masuk internal dan eksternal pada Kantor 

Kementrian PUPR Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang 

Panggang I Bandar Lampung. Berdasarkan dari permasalahan diatas, penulis ingin 

mengusulkan pembuatan suatu sistem informasi pengarsipan pada 

KantorKEMENPUPERA Sub Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – 

Pematang Panggang I dapat mengatasi kelemahan dan kekurangan dari sistem 

yang sudah ada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat 

Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas 

mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu 

diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan 

Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian 

program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun 

perusahaan yang menjadi mitra program PKL. 

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan 

yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia di 

instansi atau perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) Sistem Informasi Fakultas Teknik 

& Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia, dan merupakan kegiatan 

untuk menerapkan teori-teori yang telah diterima saat proses pembelajaran 

perkuliahan ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka beberapa teori-teori dan kegiatan praktikum yang dipelajari 

selama perkuliahan dapat secara langsung dipraktikkan di tempat pelaksanaan 

praktik kerja lapangan. 

Melalui pembekalan praktik kerja lapangan, dapat memberikan 

pengetahuan atau wawasan yang berkaitan dengan dunia kerja yang 

sebenarnya, seperti materi pembekalan troubleshooting yang mempelajari 

tentang penanganan masalah pada komputer, materi pembekalan desain 

grafis, korespondensi, cara beretika dengan baik, pembuatan web, 

penggunaan microsoft office. Materi pembekalan tersebut dapat diterapkan 

dalam praktiknya sehingga teori-teori tersebut dapat dilaksanakan dengan 

baik. 

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan 

dan menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik 
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dan handal. Dalam hal ini Praktik Kerja Lapangan di Kantor 

KEMENPUPERA Sub Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – 

Pematang Panggang I yang merupakan instansi pemerintahan yang bergerak 

dibidang Jalan Tol.Adapun yang melatar belakangi penulis memilih 

KEMENPUPERA Sub Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – 

Pematang Panggang I  sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

yaitu penulis merupakan pegawai dalam menangai segala aktifitas 

Pengadministrasian Umum. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini 

dilakukan untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari, 

melatih diri menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja 

yang sebenarnya 

 

1.2. Maksud dan  Tujuan   PKL  di    KEMENPUPERA  Direktorat 

Jendral Bina Marga 
 

1.2.1. Maksud Praktik Kerja Lapangan di KEMENPUPERA Direktorat 

Jendral Bina Marga yang dilakukan yaitu:  

agar penulis dapat menerapkan atau mengimplementasikan ilmu 

serta kemampuan yang didapat selama menjalani proses belajar di 

masa perkuliahan berlangsung. Untuk mengembangkan Sistem 

Informasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar, yang dimana 

sistem informasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar ini dapat 

mempermudah pekerjaan dalam mengelola penyimpanan atau 

pengarsipan data surat menyurat yang ada di Instansi tersebut 

   
1.2.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan  di   KEMENPUPERA  Direktorat 

Jendral Bina Marga adalah : 

 

1. Memperoleh Wawasan tentang suatu bidang pekerjaan yang ada 

di Kemenpupera Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – 

Pematang Panggang I 

2. Dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan kerja yang 

ada di Kementrian PUPR Pengadaan Tanah Jalan Tol 

3. Untuk Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

dibangku kuliah dan menerapkannya dalam Dunia Kerja 
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4. Dapat memudahkan masalah yang selama ini dihadapi yaitu 

proses penyimpanan atau pengarsipan data surat menyurat yang 

masih menggunakan cara manual 

5. Mempermudah dalam mengakses dan memeperoleh informasi 

data surat masuk dan surat keluar 

6. Melatih mahasiswa untuk siap menghadapi Dunia Kerja yang 

sebenarnya. 

 

1.3. Kegunaan PKL 

1. Bagi Mahasiswa 

1. Untuk memenuhi persyaratan menuju perkuliahan jenjang Strata 

1 (S1). 

2. Untuk menambah wawasan dalam dunia kerja. 

3. Sebagai sarana pengembangan potensi dan kreatifitas yang 

dimiliki mahasiswa. 

2. Bagi FTIK Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Bisa Menjalani hubungan kerjasama antara lembaga Pendidikan 

FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dengan Kantor 

Kementrian PUPR Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar 

– Pematang Panggang I Kota Bandar Lampung. 

2. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk melihat kesiapan 

mahasiswa sebagai anak didik yang akan memasuki dunia kerja 

3. Dapat dijadikan sarana untuk melatih dan mendidik mahasiswa 

agar dapat menjadi pribadi yang tangguh dan dapat bersaing di 

dunia kerja 

3. Bagi Perusahaan 

1. Perusahaan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. 

2. Perusahaan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada 

mahasiswa tentang dunia kerja. 

3. Dapat membantu pekerjaan yang ada di instansi. 
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1.4. Tempat PKL 

Kementrian PUPR bagian jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang 

Panggang I  adalah Kementrian dalam Pemerintah Indonesia yang 

membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota 

Bandar Lampung No.220 B-P, Sumur Putri, Tlk.Betung Utara Kota 

Bandar Lampung, Lampung 35224 

 

1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan PKL di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Direktorat Jendral Bina Marga Provinsi Lampung. Lokasi tempat kerja 

praktek ini bertempat di Jalan Woltermonginsidi 220, Teluk Betung, Kota 

Bandar Lampung, Lampung. dilaksanakan pada Semester Genap yang 

berlangsung selama 2 bulan atau 48 hari yang dimulai pada tanggal 16 April 

s.d 09 Juni 2017. 

Dengan jadwal waktu kerja selama PKL adalah sebagai berikut : 

1. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 – 16.30 

WIB.  
 
2. Jam kerja hari Jumat pukul 07.30 – 17.00 WIB.  
 
3. Jam istirahat hari Senin sampai Kamis Pukul 12.00 – 13.00 WIB.  
 
4. Jam istirahat hari Jumat Pukul 11.30 – 13.00 WIB. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1.  Sejarah Umum Kota Bandar Lampung 

Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung yang merupakan 

daerah yang dijadikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, politik, pendidikan, 

kebudayaan dan juga sebagai pusat perekonomian di Provinsi Lampung. Provinsi 

Lampung memiliki letak yang strategis karena merupakan pintu gerbang antara 

Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Sebagai ibukota provinsi, Bandar Lampung 

memiliki keuntungan karena setiap kegiatan, baik dari pemerintahan, politik, 

perdagangan, industri, pendidikan, kebudayaan dan perekonomian, lebih cepat 

bertumbuh dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang berada di 

Provinsi Lampung (BPS, 2013). 

                                                                       

                                                                      

                                                                             

                                                                          

Lampung adalah : 

a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan, 

b. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, 

c. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan 

Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, serta 

d. Di sebelah Timur berbatasan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten 

Lampung Selatan 

 

2.2. Sejarah Singkat  

Jalan TOL Trans Sumatera ini direncanakan sepanjang ± 252 kilometer 

dari Bakauheni hingga Terbanggi Besar dan ditargetkan selesai pada tahun 2018. 

Perencanaan Jalan TOL ini sudah ada sejak lama, tetapi pelaksanaan kegiatan nya 

baru dilakukan pada tahun 2013 yang dipertanggung jawabkan oleh seorang 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proyek jalan tol dari Bakauheni hingga 
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Terbanggi Besar ini dikatakan cukup panjang, sehingga menyebabkan 

keterlambatan dan adanya masalah yang tidak mungkin di tangani oleh satu orang 

PPK, maka proyek ini dipecah menjadi dua bagian yaitu, Bakauheni-Terbanggi 

Besar I dan Bakauheni-Terbanggi Besar II. Jika dilihat dari perkembangan PPK, 

Bakauheni-Terbanggi Besar II lebih cepat, lalu cakupan pengerjaan Bakauheni-

Terbanggi Besar II ditambah dengan Terbanggi Besar-Pematang Panggang I yang 

panjangnya mencapai ±39.850 kilometer 

 

 

 

Gambar 2.1. Kantor Pengadaan Tanah Jalan TOL 

Sumber : Komplek PU 
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2.3.  Visi Perusahaan 

“                   J        J     Y    H                                    

Seluruh Wilayah Nasional Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan 

Kesejahteraan Sosial". Direktorat Jenderal Bina Marga mampu menyediakan 

jaringan jalan yang yang andal, terpadu dan berkelanjutan serta mampu 

mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial demi tercapainya 

Indonesia yang Aman, Adil dan Demokratis serta Lebih Sejahtera melalui 

pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengusahaan dan pengawasan yang 

meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (SK Kementerian 

PUPR nomor: TN.06.08/440357/017.29/2014). 

2.4. Misi Perusahaan 

1. Mewujudkan jaringan jalan nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, 

aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk 6 melayani pusat-

pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional, 

2. Mewujudkan jaringan jalan nasional bebas hambatan antar perkotaan dan 

di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi 

yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama 

nasional, 

3. Memfasilitasi agar kapasitas pemerintah daerah meningkat dalam 

menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, 

aksesibilitas dan keselamatan yang memadai (SK Kementerian PUPR 

nomor: TN.06.08/440357/017.29/2014). 
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2.5.  Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan dan 

Kelurahan se-Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut 

 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kantor Pengadaan Tanah Jalan TOL 

(SK Kementrian PUPR nomor: TN.06.08/440357/017.29/2014 

2.6.  Deskripsi Jabatan 

 

A. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 

1.                             ı                 

2. Merencanakan kebutuhan waktu untuk penyelesaian pekerjaan 

pembebasantanah, 

3. Merencanakan kebutuhan biaya pembebasantanah, 
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4. Menjamin terlaksananya dengan sesuai ketentuan yang ada 

baik administrasi maupunmateril, 

5. Mendokumentasikan seluruh dokumen pengadaantanah, 

6. Melaksanakan kewenangan tugas sesuai peraturan Menteri 

Keuangan RI No.190/PMK.05/2012 Pasal : 12, 13, 14, 

dan15, 

7. Menetapkan tim pendukung apabiladiperlukan 

(SK Kementerian PUPR nomor: TN.06.08/440357/017.29/2014). 

 

B. Bendahara Pengeluaran Pembantu, membantu PPK dalam hal: 

1. Bertanggung jawab secara material dan administrasi terhadap 

seluruh pengeluaran baik terhadap pembayaran UGR (Uang 

Ganti Rugi) maupun pengeluaran lainnya, 

2. Membuat SPJ terhadap seluruh pembayaran UGR pengadaan 

tanah maupun pengeluaran lainnya, 

3. Mengecek kembali kesesuaian dan kebenaran harga suatu 

tanah, bangunan dan tanaman di dalam daftar nominatif 

sebelum dilakukan pembayaranUGR, 

4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi 

persyaratan untuk pembayaran UGR, 

5. Membuat Surat Permohonan Pembayaran(SPP), 

6. Membuat laporan RKAKL setiapbulan, 

7. Melaksanakan tugas sesuai dengan PMK No. 

190/PMK.05/2012 pasal 25 ayat (2), (3) dan pasal26, 

8. Tugas lain yang diminta olehPPK 

(SK Kementerian PUPR nomor: TN.06.08/440357/017.29/2014). 
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C. Kepala Urusan Tata Usaha (KAUR.TU), membantu PPK dalam hal: 

1. Merencanakan dan melaksanakan seluruh kebutuhan 

operasional rutin kantor dan kebutuhanlainnya, 

2. Merencanakan biaya panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota 

sesuai peraturan yangberlaku, 

3. Mempersiapkan dokumen pengurusan hak atas tanah sampai 

dengan penerbitansertifikat, 

4. M                                                   ş       

keluar, 

 

D. Pelaksanaan Lapangan, membantu PPK dan PPT dalam hal: 

1. Mengkoordinir seluruh kegiatan lapangan baik pembebasan 

tanah maupun teknikbangunan, 

2. Mengarahkan dan memberi   ş     kepada pelaksana 

operasionallapangan, 

3. Secara rutin dan periodik melaporkan kepada PPK terhadap 

pelaksanaan maupun peramasalahan di lapangan, 

4. Membuat laporan progress dan permasalahan pengadaantanah, 

5. Merencanakan kebutuhan uang ganti rugi kepadapemilik, 

6. Merencanakan biaya pengukuran dan pemetaan tanah, 

7. Tugas lain yang diminta olehPPK 

 (SK Kementerian PUPR nomor: TN.06.08/440357/017.29/2014). 

 

 

E. Pelaksana Operasional Tanah, membantu PPK dan PPT dalam hal: 

1. Membantu BPN sebagai sekretaris PPT dalam mengumpulkan 

berkas berkastanah, 

2. Berkoordinasi dengan kepala kelurahan guna kesempurnaan 

berkastanah, 

3. Mendampingi dan membantu Dinas Cipta Karya dan Pertanian 
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Kabupaten/Kota dalam melakukan pengukuran bangunan dan 

tanaman, 

4. Mendampingi dan membantu  BPN Kabupaten/Kota dalam 

melakukan pengukuran luas bidang tanah, 

5. Mengurus pemecahan sertifikat (splizting) ke BPN 

Kabupaten/Kota terhadap sisa bidang yang terkena ROW Jalan 

TOL, 

6. Mengurus proses sertifikasi di BPN atas seluruh bidang tanah 

yang telah dilakukan pembayaran UGR menjadi milik 

Pemerintah RepublikIndonesia, 

7. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan 

Pengadilan Negeri dalam rangkaKonsinyasi 

(SK Kementerian PUPR nomor: TN.06.08/440357/017.29/2014). 

 
 

F. Pelaksana Operasionl Teknik, membantu PPK dalam hal: 

1. Merencanakan kebutuhan pengamanan aset antara lain patok, 

papan pengumuman, dan pengamanan asetlainnya, 

2. Menjadi pengawas lapangan terhadap konstruksi bangunan 

sederhana yang menjadi tanggung jawab PPK misalnya 

pemasangan patok, pembangunan sekolahan, masjid dan lain 

sebagainya, 

3. Membantu menyusun HPS dan menyiapkan dokumen lelang 

untuk bebutuhan pengadaanlangsung, 

4. Membuat CAD Drawing untuk peta bidang gunakelengkapan 

pengajuan tanah sisa dan kebutuhanlainnya, 
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5. Mengurus pemecahan sertifikat (splizting) ke BPN Kabupaten/Kota 

terhadap sisa bidang yang terkena ROW Jalan TOL, 

6. Mengurus proses sertifikasi di BPN atas seluruh bidang tanah yang telah 

dilakukan pembayaran UGR menjadi milik Pemerintah 

RepublikIndonesia, 

7. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Pengadilan Negeri 

dalam rangkaKonsinyasi 

(SK Kementerian PUPR nomor: TN.06.08/440357/017.29/2014). 

 

 

G. Pelaksana Operasionl Teknik, membantu PPK dalam hal: 

1. Merencanakan kebutuhan pengamanan aset antara lain patok, papan 

pengumuman, dan pengamanan asetlainnya, 

2. Menjadi pengawas lapangan terhadap konstruksi bangunan sederhana 

yang menjadi tanggung jawab PPK misalnya pemasangan patok, 

pembangunan sekolahan, masjid dan lain sebagainya, 

3. Membantu menyusun HPS dan menyiapkan dokumen lelang untuk 

bebutuhan pengadaanlangsung, 

4. Membuat CAD Drawing untuk peta bidang gunakelengkapan pengajuan 

tanah sisa dan kebutuhanlainnya, 

5. Tugas lain yang dminta olehPPK 

(SK Kementerian PUPR nomor: TN.06.08/440357/017.29/2014) 

6.  Mengkoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan rapat didalam 

dan diluarkantor, 

7. Dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengendalian dan 

penerapan sistemAdministrasi, 

8. Tugas lain yang diminta olehPPK 

 (SK Kementerian PUPR nomor: TN.06.08/440357/017.29/2014). 

9. Mengurus pemecahan sertifikat (splizting) ke BPN Kabupaten/Kota 

terhadap sisa bidang yang terkena ROW Jalan TOL, 

10. Mengurus proses sertifikasi di BPN atas seluruh bidang tanah yang telah 

dilakukan pembayaran UGR menjadi milik Pemerintah 

RepublikIndonesia, 

11. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Pengadilan Negeri 

dalam rangkaKonsinyasi 

(SK Kementerian PUPR nomor: TN.06.08/440357/017.29/2014). 
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H. Pelaksana Operasionl Teknik, membantu PPK dalam hal: 

1. Merencanakan kebutuhan pengamanan aset antara lain patok, papan 

pengumuman, dan pengamanan asetlainnya, 

2. Menjadi pengawas lapangan terhadap konstruksi bangunan sederhana 

yang menjadi tanggung jawab PPK misalnya pemasangan patok, 

pembangunan sekolahan, masjid dan lain sebagainya, 

3. Membantu menyusun HPS dan menyiapkan dokumen lelang untuk 

bebutuhan pengadaanlangsung, 

4. Membuat CAD Drawing untuk peta bidang gunakelengkapan pengajuan 

tanah sisa dan kebutuhanlainnya, 

5. Tugas lain yang dminta olehPPK 

(SK Kementerian PUPR nomor: TN.06.08/440357/017.29/2014) 

6.  Mengkoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan rapat didalam 

dan diluarkantor, 

7. Dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengendalian dan 

penerapan sistemAdministrasi, 

8. Tugas lain yang diminta olehPPK 

(SK Kementerian PUPR nomor: TN.06.08/440357/017.29/2014). 
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2.7.  Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.3. Logo Perusahaan 

a. Makna Logo 

Logo secara keseluruhan menggambarkan peran Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat untuk mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia 

Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong" 

b. Warna 

1. Warna Dasar Lambang adalah Kuning (kuning Kunyit) memiliki makna 

lambang keagungan, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemakmuran, 

menggambarkan bahwa dalam mengemban fungsi dan peranan 

pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

diabadikan dalam rasa puji syukur terhadap Keagungan Tuhan Yang Maha 

Esa. 

2. Warna Biru kehitam-hitaman mengandung arti Keadilan Sosial, 

Keteguhan hati, Kesetiaan pada tugas dan Ketegasan bertindak.  

C. Arti Simbolis 

1. Baling-Baling 

Menggambarkan "DINAMIKA". 

Berdaun 3 yang merupakan segitiga berdiri tegak lurus menggambarkan 

"STABILITAS". 

Secara keseluruhan menggambarkan "DINAMIKA YANG STABIL" dan 

"STABILITAS YANG DINAMIS". 

2. Bagian Daun Baling-Baling Yang Mengarah Keatas 
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Melambangkan "PENCIPTAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN". 

3. Bagian Lengkungnya Dari Daun Baling-Baling 

Memberikan perlindungan untuk ruang kerja dan tempat tinggal bagi 

manusia. 

4. Bagian Daun Baling-Baling Yang Mengarah Ke Kiri Dengan Bagian 

Lengkungnya Yang Telungkup 

Menggambarkan penguasaan bumi dan alam dan pengusahaan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Garis Horizontal: bentang jalan jembatan di atas sungai sebagai usaha 

untuk pembukaan dan pembinaan daerah. 

5. Bagian Daun Baling-Baling Yang Mengarah Ke Kanan Dengan Bagian 

Lengkungnya Yang Terlentang 

Menggambarkan usaha pengendalian dan penyaluran untuk dimanfaatkan 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Garis Horizontal: Menggambarkan penampang dari saluran air 

6. Baling-Baling Dengan 3 Daun Ini MenggambarkanTiga unsur kekaryaan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu: Tirta, 

Wisma (Cipta), dan Marga. 

Trilogi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah 

Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3.1. PELAKSANAAN PKL:  

TRY RAHAYU, NPM 15311582 

3.1.1. Bidang Kerja 

Dalam kegiatan kerja praktek di Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Provinsi Lampung Direktorat Jenderal Bina Marga Sub 

Direktorat Jalan Bebas Hambatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar–

Pematang Panggang I. Penulis melakukan pengamatan bagaimana proses kerja 

yang terjadi. Proses kerja yang meliputi ialah bagaimana cara ganti kerugian 

penduduk yang lahannya terkena jalan TOL, inventarisasi alat dan barang, dan 

beberapa proses kerja lainnya. Disini penulis fokuskan pada proses pengelolaan 

surat masuk dan surat keluar, yang dimana dapat membantu memudahkan 

penyimpanan atau pengarsipan data-data surat masuk dan surat keluar. Maka dari 

itu penulis mengembangkan Sistem Informasi Pengelolan Surat Masuk dan Surat 

Keluar. 

 

3.1.2.  Rutin atau Harian 
 

1. Pembuatan Honor Tim yang melakukan Perjalanan Dinas Sesuai SK 

2. Pembuatan SPD ( Surat Perjalanan Dinas) untuk Staff  yang meninjau 

Langsung ke lapangan 

3. Mencatat copy surat masuk dari bagian sekretariat pada buku agenda untuk 

kemudian ditindaklanjuti 

4. Disposisi surat dan penomoran surat pada bagian Pengadaan Tanah Jalan 

Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang I 

5. Mengetik surat masuk dan surat keluar  

6. Mengarsipkan berkas-berkas surat masuk dan surat keluar bagian 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan nomor  

7. Membuatkan daftar isi paket surat-surat yang akan dikirim baik untuk 

internal maupun eksternal.  

8. Melakukan pengiriman surat baik melalui pengantar surat atau diantar 

langsung 
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3.1.3. Pelaksanaan Kerja 
 

Surat merupakan sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk 

mengadakan komunikasi secara tertulis (Silmi, 2001). Surat masih digunakan 

sampai sekarang karena surat masih memiliki kelebihan dibandingkan dengan 

sarana komunikasi lainnya,kelebihan tersebut karena surat lebih praktis, efektif 

dan ekonomis. Surat selain berfungsi sebagai alat komunikasi juga berfungsi 

sebagai alat pengingat, bahan bukti hitam diatas putih yang memiliki kekuatan 

hukum, sumber data, alat pengingat dan jaminan. 

Dalam suatu organisasi atau perusahaan surat menurut prosedur 

pengurusannya dibagi menjadi dua yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat 

masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun 

perorangan, baik yang diterima melalui pos maupun yang diterima melalui kurir 

dengan mempergunakan buku pengiriman atau ekspedisi, sedangkan surat keluar 

adalah surat yang sudah lengkap (bertanggal, bernomor, berstempel, dan telah 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang) yang dibuat oleh suatu instansi, 

kantor atau lembaga untuk ditunjukan atau dikirim kepada instansi, kantor atau 

lembaga lain (Wursanto, 2003). 

Pusat pengelolaan surat pada Kantor Kementrian PUPR Pengadaan Tanah 

Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang I terdapat pada Bagian 

Pengarsipan . Bagian Pengarsipan menerima surat asli yang kemudian di arsipkan 

pada buku agenda surat masuk dan surat keluar. Bagian Pengarsipan memberikan 

copy surat masuk kepada masing-masing bagian yang dituju sesuai dengan 

perintah yang terdapat pada disposisi surat. Setiap bagian pada Kantor 

Kementrian PUPR mempunyai tugas untuk mengelola copy surat masuk dan surat 

keluar bagiannya masing-masing. Pada pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh 

penulis selama melakukan Praktik Kerja Lapangan pada Kantor Kementrian 

PUPR Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang I, maka 

penulis harus mengikuti peraturan yang ada serta melakukan apa yang 

diperintahkan oleh PPK atau KTU. Penulis ditempatkan dalam Bagian Pengadaan 

Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – PematangPanggang I untuk menangani surat 

masuk, surat keluar dan dokumen internal lainnya. Kegiatan yang dilakukan 
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penulis dalam Bagian Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – 

PematangPanggang I adalah Sebagai Berikut: 

 

1. Pembuatan Honor Tim Persiapan yang tercantum sesuai di SK(Surat  Kerja) 

2. Pembuatan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Untuk Staff yang meninjau 

langsung ke lapangan. 

3. Menerima Surat masuk dan Keluar dari KTU, Lalu di arsipkan 

 

 

 
 
Berikut ini contoh dari surat masuk dan surat keluar:  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. (a) Contoh Surat Masuk dan (b) Contoh surat Keluar 

Kantor Pengadaan Tanah Jalan TOL 

 

4. Selanjutnya penulis mengagendakan surat masuk. Buku agenda digunakan 

untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dimana buku agenda pada 

Pengadaan Tanah Jalan TOL masing – masing satu buku, yaitu dari agenda 

surat masuk dan surat keluar.  

(a)      (b) 
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Surat masuk dan surat keluar  perlu diagenda supaya ada bukti penerimaan 

surat dan dokumen. Berikut ini format bentuk dari buku agenda surat masuk 

dan agenda surat keluar : 

 

Gambar 3.2.Format Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar bagian 

pengadaan tanah jalan tol terbanggi besar – pematang 

panggang I  

Keterangan: 

Buku agenda surat masuk dan surat keluar bagian pengadaan tanah jalan tol 

Terbanggi Besar – Pematang Panggang I yaitu buku yang digunakan untuk 

mencatat seluruh surat masuk yang di tujukan pada Pejabat Pembuat 

Komtmen (PPK) di Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar –Pematang 

Panggang I. 

 

5. Mengetik surat keluar sesuai dengan konsep yang telah di berikan oleh 

KAUR Tata Usaha Pengadaan Tanah Jalan Tol. 

 

6. Naskah surat kemudian diserahkan kepada pimpinan yang memberikan 

instruksi untukditandatangani. 

Berikut ini contoh dari surat keluar yang telah ditandatangani:  
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Gambar 3.3. Contoh Surat Keluar 

 

7. Membantu tugas – tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh Camat, 

Sekcam, Kasubbag maupun Kasi lainnya. 

 

3.1.4. Kendala Yang Dihadapi 

Selama melakukan kegiatan di Bagian Pengadaan Tanah Jalan Tol 

Terbanggi Besar – Pematang Panggang I, mengalami kendala pada proses mengisi 

agenda surat masuk dan surat keluar serta pemberian kode klasifikasi arsip. 

Prosedur pengolahan data surat masuk dan surat keluar yang saat ini sedang 

berjalan pada Kantor Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – 

PematangPanggang I belum terkomputerisasi prosedur yang digunakan yaitu 

masih menggunakan proses manual dengan mencatatnya pada buku agenda surat 
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masuk dan surat keluar, sehingga tidak jarang terjadi kesalahan seperti sulit dalam 

pencarian data surat masuk. Sehingga penulis membutuhkan waktu yang lama 

dalam mencari data surat masuk tersebut. Sedangkan pada proses pemberian kode 

klasifikasi arsip harus bisa membedakan jenis surat masuk dan keluar serta 

menghafal kode klasifikasi tersebut sehingga penulis membutuhkan waktu yang 

lama untuk bisa membedakan jenis surat apa yang ada pada surat masuk dan surat 

keluar. 

 

3.1.5. Cara Mengatasi Kendala  

Dari kendala yang dihadapi penulis diatas, yang pertama ialah : 

1) Mengatasi pengolahan data surat masuk dan surat keluar  

Menurut (Sukoco, 2007)Kearsipan adalah tata cara pengurusan 

penyimpanan warkat atau arsip menurut aturan dan prosedur yang berlaku 

dengan mengingat tiga unsur pokok yang meliputi penyimpanan, penempatan 

dan penemuan kembali.  

Kearsipan adalah suatu badan yang melakukan kegiatan pencatatan, 

penanganan, penyimpanan dan pemeliharaan surat atau warkat yang 

mempunyai arti penting dengan menerapkan kebijaksanaan dan sistem 

tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan (Barthos, 2009). 

Jadi kearsipan adalah suatu proses kegiatan yang dimulai dari kegiatan 

penerimaan, kegiatan pengumpulan, kegiatan pengaturan, kegiatan 

pemeliharaan, dan juga kegiatan penyimpanan untuk warkat menurut sistem 

yang telah di tentukan , sehingga pada saat diperlukan dapat ditemukan 

dengan cepat dan mudah. Berikut ini merupakan prosedur pengelolaan surat 

masuk dan surat keluar menurut (Wursanto, 2003) :  

a. Pengelolaan SuratMasuk 

Dalam pengelolaan surat masuk diperlukan langkah-langkah yang baik 

dan sistematis. Adapun pengelolaan surat masuk adalah sebagai berikut: 

1. Penerimaan 

Surat pertama kali diterima atau diambil dari kurir  yang mengantar 

surat tersebut. Tugas penerima adalah: 

a. Mengumpulkan dan menghitung jumlah surat yangmasuk, 
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b. Meneliti ketepatan alamat si pengirimsurat, 

c. Menggolongkan surat sesuai dengan urgensipenyelesaian, 

d. Menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda bahwa surat 

telah diterima. 

2. Penyortiran 

Penyortiran dapat dilakukan berdasarkan atas golongan surat biasa, 

rutin dan rahasia. Penyortiran adalah kegiatan memisah-misahkan 

surat untuk pengolahan lebihlanjut. 

3. Pencatatan 

Setelah surat dicatat, distempel (dicap) serta memeriksa ketepatan 

jenis ataupun jumlah lampiran yang harus diterima maka langkah 

berikutnya adalah melakukan pencatatan. 

4. Mengagendakan suratmasuk 

Mengagendakan surat masuk adalah kegiatan mencatat surat masuk 

dan surat keluar kedalam buku agenda (buku harian). Setiap surat 

yang masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk. 

5. Pengarahan danpenerusan 

Surat-surat yang perlu diproses lebih lanjut, harus diarahkan dan 

diteruskan kepada pejabat yang berhak mengolahnya. 

6. Penyampaiansurat 

Penyampaian surat dilakukan oleh petugas pengarah yang 

dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Surat yang sudah berdisposisi terlebih dahulu dicatat dalam 

buku agenda. 

b. Menyampaikan surat terlebih dahulu melalui buku agenda yang 

bersangkutan. 

c. Petugas pengarah mengembalikan kepada petugas untuk dicatat 

dalam bukupengarahan. 

7. Penggandaan 

Penggandaan surat dapat dilakukan dengan mesin fotokopi. 

8. Penyimpanan berkas atau arsip suratmasuk 

Penyimpanan berkas atau arsip surat dari pimpinan dilakukan oleh 
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Surat Dinas Bukan 

Rahasia 

Surat Dinas Rahasia 

Langsung disampaikan 

Kepada Pimpinan 
Pendistribusian Surat 

Surat Pribadi disampaikan 

Kepada yang Bersangkutan 
Surat Dinas 

unit pengolah dengan mempergunakan metode kearsipan yang 

berlaku pada instansi tersebut. 

untuk lebih jelasnya, berikut ini Arus atau Tata aliran 

PengelolaanSurat Masuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5.Bagan Tata Aliran Pengelolaan Surat Masuk 

Sumber : Modul Melakukan Prosedur Administrasi (Wursanto, 2003). 

Keterangan gambar : 

1. Setelah surat masuk diterima oleh petugas penerima selanjutnya akan  

dipilah menjadi 2 macam, yaitu: 

a. Surat pribadi dapat langsung ditujukan kepada yangbersangkutan. 

b. Surat dinas dapat dibedakan antara surat sangat rahasia/rahasia 

dan bukan rahasia, kemudian diserahkan kepadaAgendaris 

Pencatatan dan Penyortiran 

Penggandaan 

Penyimpanan Surat 
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2. Selanjutnya oleh Agendaris surat yang sifatnya rahasia akan 

langsung disampaikan kepada pimpinan dan untuk surat yang 

sifatnya bukan rahasia oleh Agendaris dibuka. Selanjutnya 

Agendaris akan membaca isi suratnya terus dicatat pada 

bukuagenda. 

3. Kemudian surat akan dibaca oleh pimpinan untuk didiposisi. 

Biasanya disposisi dibubuhkan di bagian kiri bawah yang kosong 

atau bagian kiri atas sebelum salam pembuka. Disposisi berupa : 

alamat disposisi, isi disposisi, paraf dan tanggal disposisi. Selesai 

didisposisi oleh pimpinan, surat akan disalurkan ke alamat disposisi 

(biasanya KepalaBagian). 

4. Kemudian surat akan dibaca oleh pimpinan untuk didiposisi. 

Biasanya disposisi dibubuhkan di bagian kiri bawah yang kosong 

atau bagian kiri atas sebelum salam pembuka. Disposisi berupa : 

alamat disposisi, isi disposisi, paraf dan tanggal disposisi. Selesai 

didisposisi oleh pimpinan, surat akan disalurkan ke alamat disposisi 

(biasanya KepalaBagian). 

5. Kepala bagian (alamat disposisi) setelah membaca isi surat akan 

memproses surat tersebut sesuai dengan disposisi yang dibubuhkan 

pimpinan. Apabila surat telah selesai diolah, Kepala Bagian akan 

membubuhkan disposisi di bawah disposisi yang telah ada. 

Selanjutnya surat diserahkan kepada Arsiparis. 

6. Selanjutnya Arsiparis akan mencatat surat pada buku arsip sesuai 

dengan pokoksoal. 

b. Pengelolaan SuratKeluar 

Prosedur pengelolaan surat keluar yang baik hendaknya menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pembuatan konsepsurat 

Konsep surat disebut juga dengan istilah draft. Konsep surat 

disusun dan dibuat sesuai bentuk surat yang benar atau yang 

dikehendaki pimpinan. 

2. Pengetikan 
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Apabila konsep surat telah mendapat persetujuan dan memperoleh 

kode atau nomor surat, diserahkan kepada unit pengolah. Kemudian 

kepala unit pengolah harus tekun dan teliti dalam memeriksa hasil 

pengetikan konsep surat tersebut hingga konsep surat tersebut 

menjadi bentuk surat yang sesuai dengan ketentuan yang ada, 

setelah melalui koreksi kesalahan. 

3. Mengetik surat dalam bentukakhir 

Konsep yang telah disetujui pimpinan kemudian diketik dalam 

bentuk akhir pada kertas berkepala surat atau kop surat. 

4. Penandatanganan 

Net surat itu kemudian disampaikan kepada pimpinan, atau  

pejabatyang berewenang untuk menandatangani 

5. Pencatatan 

Dalam pencatatan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu 

sebagai berikut : 

a. Net surat yang telah ditandatangani, dicap disertai kelengkapan 

lainnya, seperti lampiran dan amplop. 

b. Surat dinas resmi ini lebih dulu dicatat dalam agenda oleh 

petugas yang disebut agendaris. 

c. Surat dinas telah selesai dicatat dalam buku agenda, kemudian 

surat tersebut siap untuk dikirim 

6. Pengirimansurat 

Pengiriman surat dapat dilakukan dengan dua macam cara yaitu 

dikirim secara langsung atau melalui pos. 

7. Penyimpanansurat 

Lembar utama dikirim ke alamat yang dituju, sedangkan lembar 

kedua disimpan dengan menggunakan sistem kearsipan yang dipakai 

oleh suatu organisasi. 
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Penomoran Surat 

Ekspeditor 

Berikut ini Arus atau Tata aliran Pengelolaan Surat Keluar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Bagan Tata aliran Pengelolaan Surat Keluar 

Sumber : Modul Melakukan Prosedur Administrasi (Wursanto, 2003). 

 

Keterangan gambar : 

1. Pembuatan surat diawali dengan adanya perintah atau instruksi 

dari pimpinan kepada UnitPengolah. 

2. Unit Pengolah kemudian membuat konsepsurat. 

3. Konsep surat kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk 

mendapatkan persetujuan. 

4. Konsep surat yang sudah disetujui oleh pimpinan kemudian 

diserahkan ke bagian Verbalis untuk mendapatkan nomorsurat. 

5. Konsep surat diserahkan kepada juru tik dan siap untukdiketik. 

6. Tugas juru ketik kemudian adalah: 

a. Mengetik  konsep  tersebutrangkapdua (satu untuk 

dikirimdansatu untukdiarsipkan) 

b. Setelah selesai pengetikan, juru tik membubuhkan paraf pada 

lembar konsep,dan 

c. Menyerahkan naskah surat kepada Kepala Tata Usaha untuk 

PPK/Instruksi 

Pembuatan Surat 

Pembuatan 

Konsep Surat 

Persetujuan Konsep Surat 

Pengetikan dan 

Penelitian Surat 

Pencatatan Penandatanganan 

Tembusan Arsiparis Asli 

Diarsipkan 

Dikirim 
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dicocokkan dengan konsepsurat.Apabila naskah surat tidak 

sama dengan konsep maka naskah akan dikembalikan kepada 

juru tik untuk diketik ulang, tetapi apabila naskah surat sudah 

sesuai dengan surat Kepala Tata Usaha akan membubuhkan 

paraf kecil sebagai tanda penelitian (tanda taklik)  di sebelah 

kiri atas bagian tandatangan. 

7. Naskah surat kemudian diserahkan kepada pimpinan yang 

memberikan instruksi untukditandatangani. 

8. Setelah ditandatangani, surat asli dan tembusan diserahkan ke 

bagian Verbalis untuk dicatat di buku verbal atau buku agenda. 

Surat keluar kemudian dicap dan diperiksa kelengkapannya 

seperti lampiran dan sampul surat. Surat asli diserahkan ke bagian 

ekspedisi, sedangkan tembusan diserahkan ke bagianarsip. 

9. Surat asli oleh ekspeditur dicatat dalam buku ekspedisi kemudian 

dilipat dan dimasukkan ke dalam sampulsurat. 

10. Tembusan surat oleh Arsiparis dicatat dalam buku arsip kemudian 

diarsipkan menggunakan sistem kearsipan yang dipergunakan di 

kantor tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan usulan yaitu 

dengan memperbaiki pengelolaan dokumen surat masuk dan surat keluar 

sesuai dengan prosedur pengelolaan dokumen serta mengembangkan 

sistem informasi pengarsipan yang dapat mengatasi masalah pengarsipan 

pada Kantor Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Agar tidak 

mengalami kesulitan dalam pencarian data surat masuk, serta mengurangi 

resiko kerangkapan dan kehilangan data.  

 

2 ) Mengatasikendala pada pemberian kode klasifikasi arsip 

penulis memberikan usulan yaitudibuatkan sistem yang bisa secara 

otomatis memberikan kode klasifikasi pada surat masuk internal dan 

eksternal pada Kantor Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung



 
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di 

KEMENPUPERA Sub Pengadaan Tanah Jalan TOL penulis menjadi tahu 

masalah–masalah yang timbul akibat dari sistem manual. Permasalahan yang 

ditemui pada saat pelaksanaan PKL di Kantor KEMENPUPERA Sub Pengadaan 

Tanah Jalan TOL yaitu prosedur pengolahan data surat masuk dan surat keluar 

yang saat ini sedang berjalan belum terkomputerisasi. Prosedur yang digunakan 

yaitu masih menggunakan proses manual dengan mencatatnya pada buku agenda 

surat masuk dan surat keluar. Hal ini seringkali mengakibatkan terjadi kesalahan 

seperti kerangkapan dan kehilangan data serta sulit dalam pencarian data surat 

masuk. 

 

1.2. Saran 

 Pada Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di Kantor KEMENPUPERA 

Sub Pengadaan Tanah Jalan TOL, maka saran penulis untuk menyelesaikan 

permasalahan yang disebutkan di atas adalah : 

1. Sebaiknya dalam proses mengisi agenda surat masuk dan keluar dibuatkan 

sistem yang sudah terkomputerisasi yang dapat membantu kegiatan 

pegawai dalam hal pendataan dan pengarsipan surat masuk dan dokumen 

internal sehingga dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.  

2. Pada pemberian kode klasifikasi arsip sebaiknya dibuatkan sistem yang 

bisa secara otomatis memberikan kode klasifikasi pada surat masuk 

internal dan eksternal pada KEMENPUPERA Sub Pengadaan Tanah Jalan 

TOL 
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Lampiran 1 Ruang Kegiatan Kerja KEMENPUPERA Lampung 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 2 Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan Lembar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 3 Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan Lembar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 4 Daftar Hadir Sidang Lembar Ke 1 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 5 Daftar Hadir Sidang Lembar Ke 2 

 


