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PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat diartikan sebagai sarana pelatihan sikap, 

kedisiplinan dan penerapan ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu 

perusahaan atau instansi selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini disajikan solusi terhadap 

kendala atau masalah yang dihadapi di Badan Kepegawaian Provinsi Lampung selama 40 hari 

yaitu dimulai pada tanggal 15 Juli 2019 sampai tanggal 07 September 2019. Penempatan PKL 

pada Badan Kepegawaian Provinsi Lampung ditempatkan di bidang IV Dokumentasi dan 

Informasi dengan kegiatan yang sama. Pelaksanaan kerja pada IV Dokumentasi dan Informasi, 

kegiatan yang dilakukan secara rutin adalah Penginputan surat keputusan kenaikan gaji berkala 

(KGB) dengan menggunakan aplikasi SIMPEDU, Penginputan surat keputusan kenaikan 

jabatan dengan menggunakan aplikasi SIMPEDU, Mengarsip berkas formulir isian pegawai 

(FIP) pada ruang arsip, Mengarsip berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Memilah 

berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Memilah berkas Kenaikan Gaji Berkala (KGB), 

Scan berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Scan berkas formulir isian pegawai (FIP, 

Penataan Data Pegawai PTHL (Pekerja Tenaga Harian Lepas) pada File Excel. 

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terdapat beberapa 

kendala. Kendala pada bidang IV Dokumentasi dan Informasi yaitu Terjadinya penumpukan 

berkas surat masuk sehingga penulis sulit menemukan berkas surat masuk dan terjadi 

kehilangan berkas surat masuk, terjadinya penumpukan berkas formulir isian pegawai sehingga 

penulis sulit menemukan berkas formulir isian pegawai dan terjadi kehilangan data formulir 

isian pegawai apabila hardisk yang digunakan rusak atau hilang, terjadinya penumpukan data 

pada file excel sehingga penulis menemukan data yang redudansi atau data ganda. Dari kendala 

tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan penyimpanan menggunakan google drive, yang 

memudahkan perusahaan untuk mencari berkas surat masuk dan berkas formulir isian pegawai, 

menata data pthl pada file excel sebelum diinputkan ke dalam aplikasi berikut sebagian 

gambaran besar dari kendala yang terdapat pada bidang IV Dokumentasi dan Informasi. 

Kata Kunci : PKL, BKD, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, Bidang IV, Dokin.  
 


