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RINGKASAN PELAKSANAAN
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.
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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 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. (FTIK-UTI, 2018).
Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan disemester pendek genap pada
tahun ajaran 2019/2020, alasan kami melakukan Praktik Kerja Lapangan di Badan
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Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yaitu adanya referensi dan informasi dari
kakak tingkat bahwa, di dinas Badan Kepegawaian Daerah mudah mendapatkan
data untuk pembuatan laporan PKL dan kegiatan yang dilakukan cukup banyak.
1.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah:
1. Melatih sikap bertanggung jawab dan kedisiplinan dalam bekerja.
2. Menambah wawasan pengetahuan dan memperoleh pengalaman tentang
dunia kerja secara nyata.
3. Sebagai sarana membentuk sikap atau mental mahasiswa agar mampu
dan berani mengahadapi tantangan dunia kerja.
4. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi
dengan lingkungan kerja.

1.3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Adapun kegunaan praktik kerja lapangan adalah sebagaimana untuk:
1. FTIK Universitas teknokrat indonesia
Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan instansi yang
dijadikan tempat Praktik Kerja Lapangan.
2. Perusahaan (BKD)
Dengan adanya praktik kerja lapangan ini dapat membantu kinerja yang
ada dan dapat mengetahui serta mengatasi masalah yang ada di badan
kepegawaian daerah provinsi Lampung.
3. Penulis
Sebagai satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh nilai Praktik
Kerja Lapangan pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas
Teknokrat Indonesia.

1.4. Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung yang berlokasikan di Jl. Dokter Warsito No.35, Talang,
Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung. Jarak tempuh dari Universitas
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Teknokrat Indonesia ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung kurang
lebih 12 km. Denah lokasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dapat
dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Peta Lokasi Dinas Kepegawaian Provinsi Lampung
Sumber : Google Maps (2019)

1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Program Praktik Kerja Lapangan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli sampai dengan 07 September
2019. Tabel jam kerja yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung dapat lebih jelas dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksaan PKL
No.

Hari

Jam Masuk

Istirahat

Jam Pulang

1.

Senin - Kamis

07.30 WIB

12.00-13.00 WIB

15.30 WIB

2.

Jumat

07.30 WIB

11.00-13.00 WIB

16.00 WIB

3.

Sabtu

Libur
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1. Sejarah Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi Lampung berdiri sejak tahun
2000 berdasarkan peraturan daerah (perda) provinsi Lampung nomor 16 tahun
2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah
provinsi Lampung.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi Lampung adalah sebuah
instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk
melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah.
Sesuai pasal 34 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa
untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk
Badan Kepegawaian Daearah yang merupakan perangkat daerah. Selanjutnya
pada Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan
Badan Kepegawaian Daerah bahwa yang dimaksud dengan Badan kepegawaian
Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri
Sipil dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Tugas
utama BKD Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah yaitu mewujudkan
manajemen kepegawaian Daerah yang handal, untuk menciptakan aparatur PNS
yang bermoral, professional, netral, berwawasan global, menjadi perekat
persatuan dan kesatuan bangsa serta sejahtera jasmani dan rohani.
BKD Provinsi Lampung melaksanakan tugas mewujudkan manajemen
Kepegawaian Daerah dengan semangat idealisme, bahwa yang terbaik bagi
Bangsa dan Negara. BKD Provinsi Lampung merupakan bagian dari sistem
Pemerintahan,bertindak dengan cara meningkatkan hormat orang kepada
Pemerintah, Bangsa dan Negara. BKD Provinsi Lampung terus mencari cara
untuk meningkatkan kualitas kinerja dan berkomitmen mewujudkan sistem karier
yang bertitik berat pada sistem prestasi kerja.
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2.2. Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Badan Kepegawaian
daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian.
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang kepegawaian.
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian.
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang
kepegawaian.
e. pengelolaan administratif.

2.3. Visi dan Misi BKD Provinsi Lampung
2.3.1. Visi BKD Provinsi Lampung
Mewujudkan Aparatur Lebih Bersih, Profesional dan Sejahtera.
2.3.2. Misi BKD Provinsi Lampung
Adapun misi BKD Provinsi Lampung adalah sebagaimana untuk:
a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya.
b. Terwujudnya pelayanan prima administrasi kepegawaian.
c. Meningkatkan transparansi birokrasi kepegawaian demi kesejahteraan
masyarakat Lampung.

2.4. Tujuan BKD Provinsi Lampung
Adapun tujuan praktik BKD Provinsi Lampung adalah sebagaimana untuk:
a. Meningkatkan kompetensi aparatur untuk dapat melaksanakan tugas
jabatan secara profesional bertanggung jawab dan penuh pengabdian.
b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur.
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2.5. Strukrur organisasi BKD
Struktur organisasi badan kepegawaian daerah provinsi Lampung dapat
dilihat dari adanya garis wewenang langsung dari atasan sampai bawahan.
Hubungan antara atasan dan bawahan bertanggung jawab kepada atasan. Adapun
bentuk struktur organisasi badan kepegawaian daerah provinsi Lampung pada
Gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur organisasi
Sumber : Aplikasi SIMPEDU BKD Provinsi Lampung (2019)
Tabel 2.1 Nama Bagian Direksi Perusahaan
JABATAN

NAMA

Kepala

Dewi Budi Utami, S.E.

Sekretariat

Yurnalis, S.Ip.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Prastowo, S.H.

Sub Bagian Keuangan

Meliana Sari, S.E., M.M.
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Sub Bagian Perencanaan

Rini Anggraini, S.Stp., M.H.

Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai

Moh. Rolib, S.Sos., M.M.

Sub Bidang Pengadaan dan Status Pegawai

Deny Rolind Zabara, S.Ip., M.M.

Sub Bidang Mutasi Pegawai dan Penataan
Pegawai

Dewi Indria Ningsih, S.H.

Sub Bidang Kepangkatan

Ronald Andrian, S.Stp., M.Si.

Bidang Pengembangan Pegawai

Drs. Koharuddin

Sub Bidang Seleksi, Pendidikan dan Latihan

Sepriadi, S.Ip.

Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan
Administrasi

Sub Bidang Penataan Jabatan Fungsional

Bidang Pembinaan dan Pemberhentian
Pegawai

Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun
Pegawai

Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai

Sub Bidang Penghargaan dan
Kesejahteraan Pegawai

Iwan Barmansyah, S.H., M.H.

Irvan Alpindo, S.Ip., M.M.

Usman, S.Sos.

Sri Asmawati, S.E.

Septiara, S.Stp., M.M.

Siti Meisyah, S.Sos., M.M.
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Bidang Dokumentasi dan Informasi

Tiktik Kartikawati, S.Sos.

Kepegawaian

Sub Bidang Data Kepegawaian

Silvia, S.E., M.M.

Sub Bidang Dokumentasi Kepegawaian

Linovski Adam, S.Stp., M.Ip.

Sub Bidang Penyajian, Pelaporan Data dan
lnfomasi Kepegawaian

Pram Wisnuseto, S.Kom.

2.6. Uraian Tugas Personalia
2.6.1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan
kegiatan tata usaha, keuangan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah, menyiapkan
peraturan perundang-undangan daerah, perencanaan dan kebijakan teknis
pengembangan kepegawaian daerah serta pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir pegawai di wilayah Provinsi
sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah, dan
melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, Sekretariat mempunyai
fungsi:
a. Pengkoordinasian

penyelenggaraan

kegiatan

dan

pelayanan

administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah.
b. Penyiapan bahan dan data kegiatan penyusunan program.
c. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian
sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
d. Penyiapan

perencanaan

kepegawaian daerah.

dan

kebijakan

teknis

pengembangan
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e. Penyelenggaraan

urusan

tata

usaha

kantor,

rumah

tangga/

perlengkapan, kepegawaian dan keuangan Badan Kepegawaian
Daerah.
f. Penyusunan rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja
Badan Kepegawaian Daerah.

2.6.2. Sub bagian umum dan kepegawaian
Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan kegiatan dan pelayanan administrasi kepada unit kerja di
lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan menyelenggarakan urusan tata usaha
kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah, Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan
kegiatan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja
dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah.
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan.
c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan
perlengkapan kantor.
d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di
lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.
e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolan tugas kehumasan.
f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian
Umum.

2.6.3. Sub bagian keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan
administrasi keuangan, Sub bagian keuangan mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana anggaran belanja.
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penatausahaan keuangan.
c. Melaksanakan

dan

menyiapkan

pelaksanaan administrasi keuangan.

bahan

pengawasan

terhadap
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d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan administrasi
keuangan terhadap bendaharawan.
e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan calon pengelola
keuangan.
f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian
Keuangan.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.6.4. Sub bagian perencanaan
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data
kegiatan penyusunan program, peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur pemerintah, perencanaan
dan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah serta evaluasi dan
laporan pelaksanaan program kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah,
Sub bagian perencanaan mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan
kegiatan.
b. Melaksanakan

dan

menyiapkan

bahan

penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan Pemerintah.
c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan pengembangan
kepegawaian daerah dan kebijakan teknis pengembangan karier
Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan
prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi, pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir pegawai
di wilayah provinsi.
e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.
f. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kegiatan
Badan Kepegawaian Daerah.
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g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah.
h. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bagian Perencanaan

2.6.5. Bidang pengadaan dan mutasi pegawai (Bidang I)
Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas menyiapkan dan
melaksanakan pengadaan serta mutasi Pegawai Negeri Sipil, Bidang Pengadaan
dan Mutasi Pegawai mempunyai fungsi:
a. Penyiapan penyusunan formasi kebutuhan dan daftar susunan Pegawai
Negeri Sipil.
b. Penyiapan rencana pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
c. Penyelenggaraan penerimaan dan perubahan status Calon Pegawai
Negeri Sipil.
d. Penyiapan penyelesaian kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala,
perubahan jenis kepegawaian, dan mutasi/alih tugas/perpindahan
tempat tugas Pegawai Negeri Sipil.

2.6.6. Sub bidang pengadaan pegawai status pegawai
Sub Bidang Pengadaan dan Status Pegawai mempunyai tugas menyiapkan
bahan penyusunan formasi kebutuhan dan daftar susunan Pegawai Negeri Sipil,
rencana pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil, penerimaan dan perubahan
status Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil. Sub Bidang
Pengadaan dan Status Pegawai mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan formasi
struktur organisasi Pemerintah Daerah, fonnasi kebutuhan dan daftar
susunan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja.
b. Melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan rencana dan
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja.
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c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perubahan status Calon Pegawai
Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan Kartu Pegawai (karpeg),
Kartu Istri (karis) dan Kartu Suami (karsu).
e. Menyiapkan dan memproses alih status PNS dari PNS Daerah menjadi
PNS Pusat.
f. Menyiapkan dan memproses alih status PNS dari PNS Pusat menjadi
PNS Daerah.
g. Menyiapkan dan memproses alih status Anggota TNI/POLRI menjadi
Pegawai Negeri Sipil Daerah.
h. Menyusun dan menyiapkan bahan surat keputusan pengangkatan
tenaga kontrak.
i. Menyusun dan menyiapkan bahan penyelesaian duplikat/perbaikan
surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.
j. Melaksanakan

dan

menyiapkan

bahan

penyelesaian

tambahan/penyesuaian masa kerja Pegawai Negeri Sipil.
k. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang
Pengadaan dan Status Kepegawaian

2.6.7. Sub bidang mutasi dan penataan pegawai
Sub Bidang Mutasi Pegawai dan Penataan Pegawai mempunyai tugas
menyiapkan bahan penataan Aparatur Sipil Negara, mutasi/perpindahan tempat
tugas Pegawai Negeri Sipil, Sub Bidang Mutasi Pegawai dan Penataan Pegawai
mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan penataan Aparatur
Sipil Negara.
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian perpindahan
tempat tugas Pegawai Negeri Sipil Daerah.
c. Melaksanakan dan memproses alih tugas Pegawai Negeri Sipil antar
Instansi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
d. Melaksanakan dan memproses alih tugas Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten/Kota antar Instansi Daerah Provinsi.
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e. Melaksanakan dan memproses alih tugas Pegawai Negeri Sipil
Provinsi antar Instansi Daerah Provinsi.
f. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang Mutasi
Pegawai

2.6.8. Sub bidang kepangkatan
Sub Bidang Kepangkatan mempunyai tugas menyiapkan bahan kenaikan
pangkat dan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil serta menyelesaikan
tambahan/penyesuaian masa kerja, Sub Bidang Kepangkatan mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan Daftar Nominatif Pegawai
Negeri Sipil yang akan memperoleh kenaikan pangkat dan kenaikan
gaji berkala.
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung/Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kenaikan gaji
berkala Pegawai Negeri Sipil.
d. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bidang Kepangkatan

2.6.9. Bidang pengembangan pegawai (Bidang II)
Bidang

Pengembangan

Pegawai

mempunyai

tugas

menyiapkan

penyelesaian pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari
Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi serta Jabatan Fungsional,
menyelenggarakan seleksi dan administrasi lPDN, ujian dinas, pendidikan dan
pelatihan serta pendidikan tugas belajar, Bidang Pengembangan Pegawai
mempunyai fungsi:
a. Penyiapan daftar nominatif Aparatur Sipil Negara dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang potensial untuk
pengangkatan promosi jabatan struktural dan fungsional.
b. Penyiapan

penyelesaian

pengangkatan,

pemindahan

dan

pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasi serta Jabatan Fungsional.
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c. Penyiapan seleksi dan administrasi ujian dinas, pendidikan tugas
belajar, dan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri Sipil.

2.6.10. Sub bidang seleksi, pendidikan dan pelatihan
Sub Bidang Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
menyiapkan bahan seleksi administrasi dan bahan ujian dinas, ujian penyesuaian
kenaikan pangkat (UPKP), selekesi pendidikan dan pelatihan Pimpinan Tk.I, II,
III, IV pendidikan, Diklat Prajabatan dan latihan pegawai negeri sipil, Tugas
Belajar, Izin Belajar, pendidikan dan pelatihan TeknisjFungsionaI, Lemhanas,
monitoring pegawai negeri sipil Tugas Belajar/Ikatan Dinas, Administrasi
pemberian dana bantuan pendidikan tugas belajar/ikatan dinas, Sub Bidang
Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan reneana kegiatan seleksi Ujian
Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), seleksi
Diklatpim Tingkat I, II, III, IV dan DikIat Prajabatan.
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan reneana kegiatan seleksi tugas
belajar, Izin Belajar.
c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penerbitan izin belajar.
d. Melaksanakan dan menyiapkan daftar nominatif Aparatur Sipil Negara
yang akan mengikuti seleksi Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (UPKP), seleksi Diklatpim Tingkat I, II, III, IV.
e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana pelaksanaan diktat bagi
Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti Diklat.
f. Melaksanakan dan menyiapkan daftar nominatif Aparatur Sipil Negara
yang akan mengikuti pendidikan dan latihan Aparatur Sipil Negara
(Tugas Belajar, Izin Belajar, DikIat teknisjfungsional, Lemhanas).
g. Melaksanakan dan menyiapkan seleksi penerimaan calon praja Institut
Pemerintahan Dalam negeri (IPDN).
h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan rapat Tim Seleksi Peserta Diklat
(TSPD) untuk diklat Kepemimpinan, Tugas Belajar dan Izin Belajar.
i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan pelaksanaan monitoring
Aparatur Sipil Negara Tugas Belajar Ikatan Dinas.
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j. Melaksanakan dan menyiapkan administrasi pemberian dana bantuan
pendidikan tugas belajarjikatan dinas.
k. Melaksanakan dan menyiapkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) dalam pengembangan kompetensi.
l. Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Sub Bidang Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan

2.6.11. Sub bidang jabatan pimpinan tinggi dan administrasi
Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi, mempunyai tugas
menyiapkan bahan seleksi pengisian dan mutasi jabatan pimpinan tinggi,
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan Pimpinan Tinggi dan
Jabatan Administrasi, promosi Jabatan Administrasi, persetujuan Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama dan konsultasi pengangkatan calon Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi kabupatenjkota serta penilaian kinerja
dan perjanjian kerja, Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi,
mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan daftar nominatif Pegawai
Negeri Sipil yang potensial untuk promosi jabatan structural.
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan keputusan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari
jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung.
c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan nominatif Pegawai Negeri Sipil
yang potensial untuk promosi Jabatan Administrasi.
d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan persetujuan Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan konsultasi pengangkatan calon
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan rapat Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan dalam pengangkatan, pemindahan dan
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pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan
Administrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan keputusan pengangkatan,
pemindahan

dan

pemberhentian

Pegawai

Pemerintah

dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi dan
Administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan nominatif Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang potensiaI untuk promosi Jabatan
Administrasi.
i. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan dan kegiatan Sub
Bidang Jabatan Tinggi dan Administrasi.

2.6.12. Sub bidang penataan jabatan fungsional
Sub Bidang Penataan Jabatan Fungsional, mempunyai tugas menyiapkan
bahan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, promosi, penilaian kinerja
jabatan fungsional, Sub Bidang Penataan Jabatan Fungsional, mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan keputusan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari
jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan nominatif Pegawai Negeri Sipil
yang potensial untuk promosi Jabatan Fungsional.
c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan rapat Tim Penilai KineIja dalam
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
dalam dan dari Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung.
d. Melakukan pengelolaan dan pengembangan Assessment Center.
e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan keputusan pengangkatan,
pemindahan

dan

pemberhentian

Pegawai

Pemerintah

dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) dalam dan dari jabatan Fungsional
dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
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f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan nominatif Pegawai Pemerintah
dengan PeIjanjian Kerja (PPPK) yang potensial untuk promosi Jabatan
Fungsional.
g. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan dan kegiatan Sub
Bidang Penataan Jabatan Fungsional

2.6.13. Bidang pembinaan dan pemberhentian pegawai (Bidang III)
Menyiapkan bahan dan data kegiatan pembinaan disiplin, menyelesaikan
kasus-kasus, penjatuhan hukuman disiplin, pemberhentian/penolakan izin
perkawinan/perceraian, pemberhentian dan pemberian pensiun, cuti serta
melakukan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil,
Bidang pembinaan dan pemberhentian pegawai (Bidang III) mempunyai fungsi:
a. Penyiapan daftar nominatif PNS yang akan pension.
b. Penyiapan penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun PNS.
c. Penyelenggaraan pembinaan kedudukan hukum dan pembinaan teknis
administrasi kepegawaian.
d. Penyiapan penyelesaian kasus-kasus, penjatuhan hukuman disiplin,
pemberian

penolakan

izin

perkawinan/perceraian

dan

skorsing/pemberhentian sementara PNS.
e. Penyiapan dan penyelenggaraan Sumpah/Janji PNS.
f. Peningkatan Kesejahteraan PNS.

2.6.14. Sub Bidang pemberhentian dan pensiun pegawai
Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai, mempunyai tugas
menyiapkan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun,
menye1esaikan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipi serta
penyelesaian tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum) bagi Pegawai
Negeri Sipil yang BUP, tabungan asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil (Taspen),
Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai, mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan dan menyiapkan daftar nominatif PNS yang akan
pension.
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan pensiun PNS.
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c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan Pemberhentian PNS.
d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan pensiun janda/duda.
e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan Masa Persiapan
Pensiun (MPP).
f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian administrasi
pembayaran pensiun pertama.
g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaiasn Tabungan
Asuransi Sosial PNS (TASPEN).
h. Melaksanakan dan meyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan subbid.
Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri; dana

2.6.15. Sub Bidang pembinaan disiplin pegawai
Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai, mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar
perangkat

pembelajaran

pemerintahan

dalam

negeri,

penyelenggaraan

pengembangan kompetensi, serta pernbinaan, pengkoordinasian, fasilitasi,
pernantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pilihan bagi
jabatan administrasi, Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai, mempunyai
fungsi:
a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan disiplin PNS.
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan kedudukan hokum.
c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pertimbangan penyelesaian
kasuskasus di bidang kepegawaian.
d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian pemberian/
penolakan izin perkawinan dan perceraian PNS.
e. Melaksanakan

dan

menyiapkan

bahan

penyelesaian

skorsing/

pemberhentian sementara PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
f. Melaksanakan dan menyiapkan administrasi Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP) bagi Kepala SKPD.
g. Melaksanakan dan menyelesaikan penerbitan surat izin/rekomendasi
yang berkaitan dengan tugas kedinasan (kecuali izin belajar PNS).
h. Melaksanakan dan meyiapkan bahan pelaksanaan Sumpah/Janji PNS.
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i. Melaksanakan dan meyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai.
j. Melaksanakan dan meyiapkan rekapitulasi absensi SKPD

2.6.16. Sub Bidang penghargaan dan kesejahteraan pegawai
Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas
menyiapkan bahan pemberian tanda penghargaan, cuti Pegawai Negeri Sipil, uang
duka Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, tunjangan cacat/kesehatan, Sub
Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan dan meyiapkan daftar nominatif PNS yang akan
mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian pemberian tanda
penghargaan.
c. Melaksanakan dan meyiapkan bahan penyelesaian cuti.
d. Melaksanakan dan meyiapkan daftar nominatif pejabat dan anggota
DPRD yang berulang tahun.
e. Melaksanakan dan meyiapkan penetapan uang duka wafat dan uang
duka tewas bagi PNS yang meninggal dunia.
f. Melaksanakan dan menyiapkan penetapan Jaminan Kecelakan Kerja
dan Jaminan Kematian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung.
g. Melaksanakan

dan

meyiapkan

bahan

penyelesaian

Tabungan

Perumahan (TAPERUM) PNS.
h. Melaksanakan dan meyiapkan prosesi pemakaman bagi Pejabat
Negara, Pejabat dan Mantan Pejabat Eselon I, II serta Anggota DPRD
dan mantan Pimpinan DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung.
i. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan subbid.
Penghargaan dan Kesra Pegawai

2.6.17. Bidang dokumentasi dan informasi kepegawaian (Bidang IV)
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Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan

pengumpulan,

penataan,

penyimpanan

dan

pemeliharaan

dokumentasi kepegawaian, pengolahan data kepegawaian serta menyajikan data
dan informasi kepegawaian, Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian
mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan, pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian
secara lengkap, baik dan akurat.
b. Penyelenggaraan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan serta
dokumentasi berkas kepegawaian.
c. Penyelenggaraan penyiapan dan penyajian data dan informasi
kepegawaian.
d. Penyelenggaraan penyiapan daftar urut kepangkatan Pegawai Negeri
Sipil.
e. Penyelenggaraan penyiapan laporan tentang keadaan Pegawai Negeri
Sipil dan biodata setiap Pegawai Negeri Sipil.
2.6.18. Sub bidang data kepegawaian
Sub Bidang Data Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan,
mengolah dan menganalisis data kepegawaian secara lengkap, mutakhir dan
akurat, Sub Bidang Data Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan dan menyiapkan instrumen /formulir isian data
pegawai.
b. Melaksanakan dan mengumpulkan data kepegawaian (pemutakhiran
data).
c. Melaksanakan, mengolah dan menganalisis data kepegawaian secara
manual dan dengan sistem informasi manajemen kepegawaian
(SIMPEG).
d. Melaksanakan

dan

menyiapkan

bahan

kelengkapan

berkas

kepegawaian bagi masing-masing Pegawai Negeri Sipil.
e. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan data
kepegawaian.

2.6.19. Sub Bidang dokumentasi kepegawaian
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Sub Bidang Dokumentasi Kepegawaian mempunyai tugas menata dan
memelihara dokumentasi kepegawaian secara rapi, teratur dan terawat, Sub
Bidang Dokumentasi Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan dan menghimpun dan menata dokumen kepegawaian.
b. Melaksanakan penataan berkas dan file kepegawaian.
c. Melaksanakan dan memelihara berkas, file dan dokumentasi
kepegawaian.
d. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub
Bidang Data dan Dokumentasi Kepegawaian.

2.6.20. Sub bidang penyajian, pelaporan data dan informasi kepegawaian
Sub Bidang Penyajian, Pelaporan Data dan Informasi Kepegawaian
mempunyai tugas menyiapkan dan menyajikan data dan informasi kepegawaian,
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan pelaporan tentang keadaan Pegawai Negeri
Sipil dan biodata setiap Pegawai Negeri Sipil, Sub Bidang Penyajian, Pelaporan
Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Menyiapkan rencana tentang format data dan informasi kepegawaian.
b. Menyiapkan dan penyajian data serta informasi kepegawaian.
c. Menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.
d. Menyiapkan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan
memperoleh kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
e. Menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang
Penyajian dan pelaporan Data dan Informasi Kepegawaian.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1.

DANI ARDIYANTO
NPM 16311011

3.1.1. Bidang Kerja
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan dimulai
dari tanggal 15 Juli 2019 sampai tanggal 07 September 2019. Selama melakukan
kegiatan PKL di bawah bimbingan para staf dibagian Dokumentasi dan Informasi
(DOKIN). Membantu penulis dalam melakukan pekerjaan dibagian Dokumentasi
dan informasi (DOKIN), Pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Penginputan surat keputusan kenaikan gaji berkala (KGB) dengan
menggunakan aplikasi SIMPEDU.
2. Penginputan surat keputusan kenaikan jabatan dengan menggunakan
aplikasi SIMPEDU.
3. Mengarsip berkas formulir isian pegawai (FIP) pada ruang arsip.
4. Mengarsip berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
5. Memilah berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
6. Memilah berkas Kenaikan Gaji Berkala (KGB).
7. Scan berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
8. Scan berkas formulir isian pegawai (FIP).

3.1.2. Pelaksanaan kerja
Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan selama kurang lebih dua
bulan. Selama melakukan kegiatan PKL di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung, penulis ditempatkan dibagian Dokumentasi dan Informasi (DOKIN).
Kegiatan yang penulis laksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung yaitu :
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1.

input data sk KGB
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk menginputkan surat keputusan kenaikan gaji berkala
(KGB)

pada

aplikasi

Sistem

Informasi

Kepegawaian

Terpadu

(SIMPEDU).
Berikut langkah-langkah penginputan surat keputusan kenaikan gaji
berkala (KGB) dengan menggunakan aplikasi SIMPEDU:

a. Pengguna terlebih dahulu masuk pada halaman situs simpedu, sebelum
melakukan penginputan surat keputusan kenaikan gaji berkala (KGB),
pengguna harus login terlebih dahulu, pada halaman login aplikasi
SIMPEDU pengguna harus menginputkan User name dan password
yang sudah diatur oleh admin, berikut ini halaman login dapat dilihat
pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 Halaman login
b. Kemudian setelah pengguna berhasil melakukan login, maka sistem
akan menampilkan halaman awal, dari tampilan ini pengguna dapat
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memilih search untuk menampilkan menu pencarian. berikut ini
halaman tampilan awal dapat dilihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.2 Halaman awal

c. Setelah pengguna memilih search, maka sistem akan menampilkan
halaman untuk mencari Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dari
pegawai yang akan diinputkan kenaikan gaji berkala. berikut ini
tampilan menu pencarian Nomor Induk Kepegawaian (NIP), dapat
dilihat pada gambar 3.3.
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Gambar 3.3 Halaman pencarian nip
d. Setelah pengguna mengetikan Nomor Induk Kepegawaian (NIP), maka
sistem akan menampilkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) baru,
Nomor Induk Kepegawaian (NIP) lama, nama pegawai dan unit kerja,
dari tampilan ini pengguna dapat memilih Nomor Induk Kepegawaian
(NIP) dan nama pegawai sesuai pada surat keputusan kenaikan gaji
berkala (KGB), dapat dilihat pada gambar 3.4.

Gambar 3.4 Tampilan data yang ditemukan
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e. Setelah memilih Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan nama pegawai
yang sesuai pada surat keputusan kenaikan gaji berkala (KGB), maka
sistem akan menampilkan halaman data kepegawaian, kemudian pilih
gaji berkala untuk menginputkan data kenaikan gaji berkala sesuai
dengan surat keputusan kenaikan gaji berkala, dapat dilihat pada
gambar 3.5.

Gambar 3.5 Tampilan menu data poko pegawai

f. Setelah memilih gaji berkala maka sistem akan menampilkan halaman
untuk menginputkan perekaman data gaji berkala sesuai dengan surat
keputusan

kenaikan

gaji

berkala,

setelah

selesai

melakukan

penginputan kemudian klik simpan, dapat dilihat pada gambar 3.6.
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Gambar 3.6 Pengisian data kenaikan gaji berkala

g. Berikut merupakan contoh surat keputusan kenaikan gaji berkala
(KGB), dapat dilihat pada gambar 3.7.

Gambar 3.7 Surat keputusan kenaikan gaji berkala
2. Input surat keputusan kenaikan jabatan
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Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk menginputkan surat keputusan kenaikan jabatan
pada aplikasi SIMPEDU, dapat dilihat pada gambar 3.8

Gambar 3.8 Kegiatan entry sk jabatan
Berikut langkah-langkah penginputan surat keputusan kenaikan jabatan
dengan menggunakan aplikasi SIMPEDU.

a. Pengguna terlebih dahulu masuk pada halaman situs simpedu, sebelum
melakukan penginputan surat keputusan kenaikan jabatan, pengguna
harus login terlebih dahulu, pada halaman login aplikasi SIMPEDU
pengguna harus menginputkan User name dan password yang sudah
diatur oleh admin, berikut ini halaman login dapat dilihat pada gambar
3.9.
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Gambar 3.9 Halaman login

b. Kemudian setelah pengguna berhasil melakukan login, maka sistem
akan menampilkan halaman awal, dari tampilan ini pengguna dapat
memilih search untuk menampilkan menu pencarian. berikut ini
halaman tampilan awal dapat dilihat pada gambar 3.10.
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Gambar 3.10 Halaman utama

c. Setelah pengguna memilih search, maka sistem akan menampilkan
halaman untuk pencarian Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dari
pegawai yang akan diinputkan kenaikan jabatan. berikut ini tampilan
menu pencarian Nomor Induk Kepegawaian (NIP), dapat dilihat pada
gambar 3.11.

Gambar 3.11 Halaman pencarian NIP
d. Setelah pengguna mengetikan Nomor Induk Kepegawaian (NIP), maka
sistem akan menampilkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) baru,
Nomor Induk Kepegawaian (NIP) lama, nama pegawai dan unit kerja,
dari tampilan ini pengguna dapat memilih Nomor Induk Kepegawaian
(NIP) dan nama pegawai sesuai pada surat keputusan kenaikan jabatan,
dapat dilihat pada gambar 3.12.
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Gambar 3.12 Tampilan data yang ditemukan

e. Setelah memilih Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan nama pegawai
yang sesuai pada surat keputusan kenaikan jabatan, maka sistem akan
menampilkan halaman data kepegawaian, kemudian pilih unit kerja
untuk menginputkan data unit kerja sesuai dengan surat keputusan
kenaikan jabatan, dapat dilihat pada gambar 3.13.

Gambar 3.13 Tampilan menu data pokok pegawai
f. Setelah memilih unit kerja maka sistem akan menampilkan halaman
untuk menginputkan perekaman data unit kerja sesuai dengan surat
keputusan kenaikan jabatan, kemudian klik ganti untuk mengganti unit
kerja, bagian dan sub bagian, dapat dilihat pada gambar 3.14.
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Gambar 3.14 Pengisian data unit kerja

g. Setelah klik ganti maka sistem akan menampilkan halaman untuk
memilih unit kerja, setelah unit kerja dipilih, kemudian klik next, dapat
dilihat pada gambar 3.15.

Gambar 3.15 Pilih unit kerja
h. Setelah klik next maka sistem akan menampilkan halaman untuk
memilih bagian, setelah bagian dipilih, kemudian klik next, dapat
dilihat pada gambar 3.16.
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Gambar 3.16 Pilih Bagian
i. Setelah klik next maka sistem akan menampilkan halaman untuk
menyimpan perekaman data unit kerja, kemudian klik simpan, maka
data akan tersimpan, dapat dilihat pada gambar 3.17.

Gambar 3.17 Pilih Sub Bagian
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j. Setelah klik simpan maka sistem akan menampilkan hasil data yang
sudah tersimpan, kemudian pilih jabatan untuk menginputkan data
jenis jabatan, dapat dilihat pada gambar 3.18.

Gambar 3.18 Hasil data yang tersimpan

k. Setelah pilih jabatan maka sistem akan menampilkan halaman untuk
menginput jenis jabatan, yang terdiri dari kelas jabatan dan nilai
jabatan sesuai dengan surat keputusan kenaikan jabatan, kemudian klik
simpan untuk menyimpan data jenis jabatan, kemudian klik riwayat
pegawai untuk menginputkan riwayat pangkat, dapat dilihat pada
gambar 3.19.
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Gambar 3.19 Hasil data jenis jabatan yang tersimpan
l. Setelah klik riwayat pegawai maka sistem akan menampilkan halaman
untuk menginputkan riwayat pangkat sesuai surat keputusan kenaikan
jabatan, kemudian klik simpan, maka data akan tersimpan, dapat
dilihat pada gambar 3.20.

Gambar 3.20 Pengisian riwayat pangkat

m. Berikut merupakan contoh surat keputusan kenaikan jabatan dapat
dilihat pada gambar 3.21.
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Gambar 3.21 Surat keputusan kenaikan jabatan
3. Mengarsipkan formulir isian pegawai (FIP)
Formulir isian pegawai (FIP) adalah form biodata yang digunakan untuk
penataan data masuk pegawai dari daerah ke provinsi atau mutasi dan
pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS), berikut contoh formulir
isian pegawai (FIP) dapat dilihat pada gambar 3.22.

Gambar 3.22 Formulir isian pegawai (FIP)
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Berikut klasifikasi atau pemilahan formulir isian pegawai (FIP):
1. Disusun berdasarkan golongan
a. Golongan I/A sampai dengan I/D disusun pada map berwarna biru
muda, dapat dilihat pada gambar 3.23

Gambar 3.23 Map golongan I/A smapai dengan I/B
b. Golongan II/A sampai dengan II/D disusun pada map berwarna
merah muda, dapat dilihat pada gambar 3.24.

Gambar 3.24 Map golongan II/A sampai dengan II/B

c. Golongan III/A sampai dengan III/D disusun pada map berwarna
biru, dapat dilihat pada gambar 3.25
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Gambar 3.25 Map golongan III/A sampai dengan III/B

d. Golongan VI/A sampai dengan VI/D disusun pada map berwarna
putih, dapat dilihat pada gambar 3.26

Gambar 3.26 Map golongan VI/A sampai dengan VI/B
e. Diusun kedalam lemari arsip berdasarkan tahun lahir, dari yang
terkecil sampai dengan terbesar, dapat dilihat pada gambar 3.27.
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Gambar 3.27 Penyusunan formulir isian pegawai (FIP)
f. Berikut merupakan lemari penyimpanan arsip formulir isian
pegawai (FIP), dapat dilihat pada gambar 3.28

Gambar 3.28 Lemari arsip formulir isian pegawai (FIP)
4. Memilah berkas CPNS
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk memilah berkas CPNS (Calon Pegawai Negeri
Sipil), berdasarkan nomor urut absen, CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)
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adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan calon pegawai
negeri sipil tahap pertama, dilihat pada gambar 3.29

Gambar 3.29 Kegiatan memilah berkas CPNS
5. Scan berkas CPNS
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk scan berkas CPNS ( Calon Pegawai Negeri Sipil)
dan disimpan didalam harddisk external dapat dilihat pada gambar 3.30.

Gambar 3.30 Kegiatan scan berkas CPNS
6. Mengarsipkan berkas CPNS
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Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk mengarsipkan berkas CPNS (Calon Pegawai Negeri
Sipil), berdasarkan unit kerja, dilihat pada gambar 3.31.

Gambar 3.31 Kegiatan mengarsip berkas CPNS
7. Memilah berkas KGB
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk memilah berkas KGB (Kenaikan Gaji Berkala),
berdasarkan golongan, tanggal surat keputusan, dan unit kerja, KGB
(Kenaikan Gaji Berkala) adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja yang ditentukan
untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali, dapat dilihat
pada gambar 3.32
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Gambar 3.32 Kegiatan memilah berkas KGB
8. Scan berkas FIP
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk scan berkas berkas FIP (Formulir Isian Pegawai)
dan disimpan berdasarkan unit kerja dan disimpan didalam harddisk
external, dapat dilihat pada gambar 3.33

Gambar 3.33 Kegiatan scan berkas FIP
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3.1.3. Lingkungan Kerja
Kondisi lingkungan kerja dibagian Dokumentasi dan Informasi (DOKIN).
sangat baik, kepala bagian Dokumentasi dan Informasi (DOKIN) , dan para
pegawai sangat ramah dan semangat dalam melakukan pekerjaan, dan
memberikan ilmu yang bermanfaat seperti, entry surat keputusan kenaikan gaji
berkala, mengarsip berkas, memilah berkas dan lain-lain bagi penulis.

3.1.4. Kendala yang Dihadapi
Kendala yang dihadapi pada saat melakukan PKL di Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Lampung pada bagian Dokumentasi dan Informasi adalah
sebagai berikut :
Terjadinya penumpukan berkas surat masuk sehingga penulis sulit
menemukan berkas surat masuk dan terjadi kehilangan berkas surat masuk
dikarenakan banyaknya surat masuk yang hanya disimpan didalam ordner/map
besar dan tidak tersusun dengan rapih, dapat dilihat pada gambar 3.34.

Gambar 3.34 Surat masuk yang disimpan didalam ordner/map besar
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3.1.5.

Cara Mengatasi Kendala
Pada kegiatan penyimpanan surat masuk hanya disimpan didalam

ordner/map besar, sehingga menyulitkan pencarian berkas surat masuk, agar
mengurangi kendala yang dihadapi tersebut. Oleh karena itu penulis memberikan
solusi dengan cara membuat penyimpanan menggunakan google drive, yang
memudahkan perusahaan untuk mencari berkas.
Google Drive adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh google yang
dilincurkan pada 24 April 2012 dan merupakan layanan untuk menyimpan
dokumen atau file. Google Drive memberikan layanan penyimpanan gratis sebesar
15 GB dan dapat ditambahkan dengan pembayaran tertentu (Diary, 2019).
Berikut langkah-langkah penyusunan berkas menggunakan google drive:
1. Buka Google Drive kemudian muncul tampilan awal, dapat dilihat
pada gambar 3.35.

Gambar 3.35 Tampilan awal Google Drive
2. Membuat folder baru dan diberinama surat masuk.
a. Klik tambah (+), pada menu tampilan Google Drive
b. Pilih folder, dan
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c. Beri nama folder tersebut dengan nama surat masuk kemudian
d. Klik buat, dapat dilihat pada gambar 3.36.

Gambar 3.36 Tampilan folder yang dibuat digoogle drive
3. Upload surat masuk yang ingin disimpan pada folder surat masuk
a. Klik tambah (+), pada menu tampilan Google Drive
b. Pilih upload file, dan
c. Kemudian pilih file yang akan di upload
d. dapat dilihat pada gambar 3.37.

Gambar 3.37 Tampilan surat masuk yang sudah diupload
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4. Kemudian membuat google spreadsheet
a. Klik tambah (+), pada menu tampilan Google Drive
b. Pilih google spreadsheet,
c. Kemudian klik buat, dapat dilihat pada gambar 3.38.

Gambar 3.38 Pilih google spreadsheet
5. Cara membuat buku agenda surat masuk digoogle spreadsheet
a. Setelah lembar kerja google spreadsheet terbuka,
b. Kemudian mulai membuat buku agenda surat masuk,
c. Setelah itu simpan, dapat dilihat pada gambar 3.39

Gambar 3.39 Tampilan google spreadsheet
6. Cara menyisipkan link pada google spreadsheet

47

a. Klik kanan pada surat keluar yang akan diambil linknya, dapat
dilihat pada gambar 3.40.

Gambar 3.40 Tampilan dapatkan link

b. Kemudian salin link tersebut, dengan caraklik kanan copy paste
link, dapat dilihat pada gambar 3.41.

Gambar 3.41 Tampilan salin link

48

c. Kemudian klik kanan pada bagian dokumen google spreadsheet,
selanjutnya klik kanan pilih sisipkan link, dapat dilihat pada
gambar 3.42

Gambar 3.42 Tampilan google spreadsheet untuk menyisipkan link
d. Kemudian paste link yang sudah dicopy sebelumnya pada kolom
tautan, selanjutnya tulis “Download” pada kolom teks, dan klik
Terapkan, dapat dilihat pada gambar 3.43

Gambar 3.43 Tampilan google spreadsheet penyisipan link
e. Kemudian akan menghasilkan Buku agenda surat masuk, yang
terdiri dari No urut, tanggal (pencatatan), nomor surat, diterima
dar, perihal, keterangan, dan lihat file, dapat dilihat pada gambar
3.44.
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Gambar 3.44 Buku agenda surat masuk pada google spreadsheet

50

3.2.

NASRULLAH MUHAMMAD SIDIQ
NPM 16311012

3.2.1. Bidang Kerja
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan dimulai
dari tanggal 15 Juli 2019 sampai tanggal 07 September 2019. Selama melakukan
kegiatan PKL di bawah bimbingan para staf dibagian Dokumentasi dan Informasi
(DOKIN). Membantu penulis dalam melakukan pekerjaan dibagian Dokumentasi
dan informasi (DOKIN), Pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
9. Entry data formulir isian pegawai (FIP) menggunakan aplikasi
SIMPEDU.
10. Scan berkas formulir isian pegawai (FIP).
11. Mengarsip berkas formulir isian pegawai (FIP).
12. Entry data surat keputusan kenaikan jabatan menggunakan aplikasi
SIMPEDU.
13. Entry data surat keputusan kenaikan gaji berkala (KGB) menggunakan
aplikasi SIMPEDU.
14. Klasifikasi berkas Kenaikan Gaji Berkala (KGB).
15. Klasifikasi berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
16. Scan berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
17. Mengarsip berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

3.2.2. Pelaksanaan Pekerjaan
Adapun pelaksanaan Praktek Kerja

Lapangan (PKL) di

Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan selama kurang lebih dua
bulan. Selama melakukan kegiatan PKL di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung, penulis ditempatkan dibagian Dokumentasi dan Informasi (DOKIN).
Kegiatan yang penulis laksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung yaitu :
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1. Entry data FIP
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk Entry data formulir isian pegawai (FIP) pada
aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU).
Berikut langkah-langkah Entry data formulir isian pegawai (FIP)
dengan menggunakan aplikasi SIMPEDU:

h. Pengguna terlebih dahulu masuk pada halaman situs simpedu,
sebelum melakukan Entry data formulir isian pegawai (FIP),
pengguna harus login terlebih dahulu, pada halaman login aplikasi
SIMPEDU pengguna harus memasukan User name dan password
yang sudah diatur oleh admin, berikut ini halaman login dapat
dilihat pada gambar 3.45.

Gambar 3.45 Halaman login

i. Kemudian setelah pengguna berhasil melakukan login, maka
sistem akan menampilkan halaman utama, dari tampilan ini
pengguna dapat memilih new untuk menampilkan menu Entry
data. berikut ini halaman tampilan utama dapat dilihat pada gambar
3.46.

52

Gambar 3.46 Halaman utama

j. Setelah pengguna memilih new, maka sistem akan menampilkan
halaman untuk Entry data formulir isian pegawai (FIP). berikut ini
tampilan menu Entry data formulir isian pegawai (FIP), dapat
dilihat pada gambar 3.47.

Gambar 3.47 Halaman Entry data formulir isian pegawai (FIP)

k. Setelah Entry data perekaman formulir isian pegawai (FIP) sesuai
dengan berkas formulir isian pegawai (FIP), setelah selesai
melakukan Entry data kemudian klik simpan, dapat dilihat pada
gambar 3.48.
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Gambar 3.48 Pengisian data formulir isian pegawai (FIP)

l. Berikut merupakan contoh berkas formulir isian pegawai (FIP)
dapat dilihat pada gambar 3.49.
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Gambar 3.49 formulir isian pegawai (FIP)
9. Scan berkas FIP
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk melakukan scan berkas berkas FIP (Formulir
Isian Pegawai) dan disimpan berdasarkan unit kerja. Cara melakukan
scan berkas berkas FIP (Formulir Isian Pegawai) dilakukan dengan
menghubungkan kabel USB scanner ke komputer dan disimpan
didalam harddisk external, dapat dilihat pada gambar 3.50.

Gambar 3.50 Kegiatan scan berkas FIP
10. Mengarsipkan FIP
Berkas formulir isian pegawai (FIP) adalah form biodata yang
digunakan untuk penataan data masuk pegawai dari daerah ke provinsi
atau mutasi dan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS),
kemudian berkas tersebut disimpan ke dalam lemari penyimpanan
arsip formulir isian pegawai (FIP) yang di urutkan berdasarkan
golongan dan disusun berdasarkan tahun lahir, dari yang terkecil
sampai dengan terbesar. dapat dilihat pada gambar 3.51.

55

Gambar 3.51 Mengarsip formulir isian pegawai (FIP)
4. Entry data sk kenaikan jabatan
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk Entry data surat keputusan kenaikan jabatan
pada aplikasi SIMPEDU.
Berikut langkah-langkah Entry data surat keputusan kenaikan jabatan
dengan menggunakan aplikasi SIMPEDU:

n. Pengguna terlebih dahulu masuk pada halaman situs simpedu dan
login terlebih dahulu, pada halaman login aplikasi SIMPEDU
pengguna harus memasukan User name dan password yang sudah
diatur oleh admin, sebelum melakukan Entry data surat keputusan
kenaikan jabatan, berikut ini halaman login dapat dilihat pada
gambar 3.9.
o. Kemudian setelah pengguna berhasil melakukan login, maka
sistem akan menampilkan halaman utama, dari tampilan ini
pengguna dapat memilih search untuk mencari NIP berdasarkan
surat keputusan kenaikan jabatan. berikut ini halaman tampilan
utama dapat dilihat pada gambar 3.10.
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p. Kemudian sistem akan menampilkan halaman untuk pencarian
Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dari pegawai yang akan di Entry
data kenaikan jabatannya. berikut ini tampilan menu pencarian
Nomor Induk Kepegawaian (NIP), dapat dilihat pada gambar 3.11.
q. Setelah pengguna mengetikan Nomor Induk Kepegawaian (NIP),
maka sistem akan menampilkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP)
baru, Nomor Induk Kepegawaian (NIP) lama, nama pegawai dan
unit kerja, dari tampilan ini pengguna dapat memilih Nomor Induk
Kepegawaian (NIP), dapat dilihat pada gambar 3.12.
r. Setelah memilih Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan nama
pegawai yang sesuai pada surat keputusan kenaikan jabatan, maka
sistem akan menampilkan halaman data kepegawaian, dan pilih
unit kerja untuk Entry data unit kerja, dapat dilihat pada gambar
3.13.
s. Setelah memilih unit kerja maka sistem akan menampilkan
halaman untuk mengisi data unit kerja sesuai dengan surat
keputusan kenaikan jabatan, kemudian pilih ganti untuk mengganti
unit kerja, bagian dan sub bagian, dapat dilihat pada gambar 3.14.
t. Setelah klik ganti maka sistem akan menampilkan halaman untuk
memilih unit kerja, kemudian klik next, dapat dilihat pada gambar
3.15.
u. Setelah klik next maka sistem akan menampilkan halaman untuk
memilih bagian, kemudian klik next, dapat dilihat pada gambar
3.16.
v. Setelah klik next maka sistem akan menampilkan halaman untuk
menyimpan data unit kerja yang sudah di Entry sebelumnya,
kemudian klik simpan, dapat dilihat pada gambar 3.17.
w. Setelah klik simpan maka sistem akan menampilkan hasil data
yang sudah tersimpan, kemudian pilih jabatan untuk mengisi data
jenis jabatan, dapat dilihat pada gambar 3.18.
x. Setelah pilih jabatan maka sistem akan menampilkan halaman
untuk Entry jenis jabatan, setelah data di Entry, kemudian klik
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simpan untuk menyimpan data jenis jabatan, kemudian klik
riwayat pegawai untuk mengisi riwayat pangkat, dapat dilihat pada
gambar 3.19.
y. Setelah klik riwayat pegawai maka sistem akan menampilkan
halaman untuk mengisi riwayat pangkat kemudian klik simpan,
maka data akan tersimpan, dapat dilihat pada gambar 3.20.
z. Berikut merupakan contoh surat keputusan kenaikan jabatan dapat
dilihat pada gambar 3.21.

5.

Entry data sk KGB
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk Entry data surat keputusan kenaikan gaji berkala
(KGB) pada aplikasi SIMPEDU, dapat dilihat pada gambar 3.52.

Gambar 3.52 Kegiatan Entry data sk KGB
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Berikut langkah-langkah Entry data surat keputusan kenaikan gaji
berkala (KGB) dengan menggunakan aplikasi SIMPEDU:

a. Pengguna terlebih dahulu masuk pada halaman situs simpedu,
sebelum melakukan Entry data surat keputusan kenaikan gaji
berkala (KGB), pengguna harus login terlebih dahulu, pada
halaman login aplikasi SIMPEDU pengguna harus memasukan
User name dan password yang sudah diatur oleh admin, berikut ini
halaman login dapat dilihat pada gambar 3.1.
b. Kemudian setelah pengguna berhasil melakukan login, maka
sistem akan menampilkan halaman awal, dari tampilan ini
pengguna dapat memilih search untuk menampilkan menu
pencarian. berikut ini halaman tampilan awal dapat dilihat pada
gambar 3.2.
c. Setelah pengguna memilih search, maka sistem akan menampilkan
halaman untuk mencari Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dari
pegawai yang akan di Entry data kenaikan gaji berkalanya. berikut
ini tampilan menu pencarian Nomor Induk Kepegawaian (NIP),
dapat dilihat pada gambar 3.3.
d. Setelah pengguna mengetikan Nomor Induk Kepegawaian (NIP),
maka sistem akan menampilkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP)
baru, Nomor Induk Kepegawaian (NIP) lama, nama pegawai dan
unit kerja, dari tampilan ini pengguna dapat memilih Nomor Induk
Kepegawaian (NIP) dan nama pegawai sesuai pada surat keputusan
kenaikan gaji berkala (KGB), dapat dilihat pada gambar 3.4.
e. Setelah memilih Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan nama
pegawai yang sesuai pada surat keputusan kenaikan gaji berkala
(KGB),

maka

sistem

akan

menampilkan

halaman

data

kepegawaian, kemudian pilih gaji berkala untuk Entry data
kenaikan gaji berkala sesuai dengan surat keputusan kenaikan gaji
berkala, dapat dilihat pada gambar 3.5.

59

f. Setelah memilih gaji berkala maka sistem akan menampilkan
halaman untuk Entry data perekaman data gaji berkala sesuai
dengan surat keputusan kenaikan gaji berkala, setelah selesai
melakukan Entry data kemudian klik simpan , dapat dilihat pada
gambar 3.6.
g. Berikut merupakan contoh surat keputusan kenaikan gaji berkala
(KGB) dapat dilihat pada gambar 3.7.

6. Klasifikasi berkas KGB
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk klasifikasi berkas KGB

(Kenaikan Gaji

Berkala) berdasarkan golongan, tanggal surat keputusan, dan unit
kerja, dapat dilihat pada gambar 3.53.

Gambar 3.53 klasifikasi berkas KGB
7. Klasifikasi berkas CPNS
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk klasifikasi berkas CPNS (Calon Pegawai Negeri
Sipil) berdasarkan nomor urut absen, dilihat pada gambar 3.54.
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Gambar 3.54 klasifikasi berkas CPNS
8. Scan berkas CPNS
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk melakukan scan berkas berkas CPNS (Calon
Pegawai Negeri Sipil) dan disimpan berdasarkan unit kerja. Cara
melakukan scan berkas CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dilakukan
dengan menghubungkan kabel USB scanner ke komputer dan
disimpan didalam harddisk external, dapat dilihat pada gambar 3.55.
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Gambar 3.55 Kegiatan scan berkas CPNS
9. Mengarsipkan CPNS
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk mengarsipkan berkas CPNS (Calon Pegawai
Negeri Sipil). Berkas tersebut disimpan ke dalam lemari penyimpanan
arsip CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang di urutkan berdasarkan
unit kerja, dapat dilihat pada gambar 3.56.

Gambar 3.56 Kegiatan mengarsip berkas CPNS

3.2.3. Lingkungan Kerja
Kondisi lingkungan kerja dibagian Dokumentasi dan Informasi (DOKIN).
sangat baik, kepala bagian Dokumentasi dan Informasi (DOKIN) , dan para
pegawai sangat ramah dan semangat dalam melakukan pekerjaan, dan
memberikan ilmu yang bermanfaat seperti, surat keputusan kenaikan gaji berkala,
mengarsip berkas, memilah berkas dan lain-lain bagi penulis.

3.2.4. Kendala yang Dihadapi

62

Kendala yang dihadapi pada saat melakukan PKL di Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Lampung pada bagian Dokumentasi dan Informasi adalah
sebagai berikut :
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, dapat
dilihat pada gambar 3.57.

Gambar 3.57 formulir isian pegawai yang disimpan didalam lemari arsip
3.2.5. Cara Mengatasi Kendala
Pada kegiatan penyimpanan arsip formulir isian pegawai hanya disimpan
didalam map dan hardisk sehingga beresiko besar hilangnya berkas dan data
apabila terjadi kerusakan pada map dan hardisk. Oleh karena itu penulis
memberikan solusi dengan cara membuat penyimpanan menggunakan google
drive, yang memudahkan perusahaan untuk mencari dan menyimpan berkas
tersebut.
Google Drive adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh google yang
dilincurkan pada 24 April 2012 dan merupakan layanan untuk menyimpan
dokumen atau file. Google Drive memberikan layanan penyimpanan gratis sebesar
15 GB dan dapat ditambahkan dengan pembayaran tertentu (Diary, 2019).
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Berikut langkah-langkah penyusunan berkas menggunakan google drive:
1. Buka Google Drive kemudian muncul tampilan awal, dapat dilihat
pada gambar 3.58.

Gambar 3.58 Tampilan awal Google Drive
2. Membuat folder baru dan diberinama formulir isian pegawai.
e. Klik tambah (+), pada menu tampilan Google Drive
f. Pilih folder, dan
g. Beri nama folder tersebut dengan nama formulir isian pegawai
kemudian
h. Klik buat, dapat dilihat pada gambar 3.59.

Gambar 3.59 Tampilan folder yang dibuat di google drive

3. Upload formulir isian pegawai yang ingin disimpan
e. Klik tambah (+), pada menu tampilan Google Drive
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f. Pilih upload file, dan
g. Kemudian pilih file yang akan di upload
h. dapat dilihat pada gambar 3.60.

Gambar 3.60 Tampilan formulir isian pegawai yang sudah diupload
4. Kemudian membuat google spreadsheet
d. Klik tambah (+), pada menu tampilan Google Drive
e. Pilih google spreadsheet,
f. Kemudian klik buat, dapat dilihat pada gambar 3.61.

Gambar 3.61 Pilih google spreadsheet
5. Cara membuat buku agenda arsip formulir isian pegawai digoogle
spreadsheet
d. Setelah lembar kerja google spreadsheet terbuka,
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e. Kemudian mulai membuat buku agenda arsip formulir isian
pegawai,
f. Setelah itu simpan, dapat dilihat pada gambar 3.62.

Gambar 3.62 Tampilan google spreadsheet
6. Cara menyisipkan link pada google spreadsheet
f. Klik kanan pada surat keluar yang akan diambil linknya, dapat
dilihat pada gambar 3.63.

Gambar 3.63 Tampilan dapatkan link
g. Kemudian

salin

link

tersebut,

dengan

a. klik kanan copy paste link, dapat dilihat pada gambar 3.64.

cara
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Gambar 3.64 Tampilan salin link
h. Kemudian klik kanan pada bagian dokumen google spreadsheet,
selanjutnya klik kanan pilih sisipkan link, dapat dilihat pada
gambar 3.65.

Gambar 3.65 Tampilan google spreadsheet untuk menyisipkan link
i. Kemudian paste link yang sudah dicopy sebelumnya pada kolom
tautan, selanjutnya tulis “Download file” pada kolom teks, dan
klik Terapkan, dapat dilihat pada gambar 3.66.

Gambar 3.66 Tampilan google spreadsheet penyisipan link
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j. Kemudian akan menghasilkan Buku agenda arsip formulir isian
pegawai, yang terdiri dari No urut, Nip, nama dan keterangan,
dapat dilihat pada gambar 3.67.

Gambar 3.67 Buku agenda arsip FIP pada google spreadsheet

68

3.3.

FIKI ADITYA WIRAWAN
NPM 16311051

3.3.1. Bidang Kerja
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan dimulai
dari tanggal 15 Juli 2019 sampai tanggal 07 September 2019. Selama melakukan
kegiatan PKL di bawah bimbingan para staf dibagian Dokumentasi dan Informasi
(DOKIN). Membantu penulis dalam melakukan pekerjaan dibagian Dokumentasi
dan informasi (DOKIN), Pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
18. Penataan Data Pegawai PTHL (Pekerja Tenaga Harian Lepas) pada
File Excel dan Penginputan data PTHL (Pekerja Tenaga Harian Lepas)
dengan menggunakan aplikasi DATABASE PTHL.
19. Penginputan surat keputusan kenaikan gaji berkala (KGB) dengan
menggunakan aplikasi SIMPEDU.
20. Penginputan surat keputusan kenaikan pangkat dengan menggunakan
aplikasi SIMPEDU.
21. Menyusun buku saku dan mengarsipan berkas pegawai pada lemari
berkas.
22. Scan berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
23. Klasifikasi berkas PNS Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala
(KGB) dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat.

3.3.2. Pelaksanaan Pekerjaan
Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di

Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan selama kurang lebih dua
bulan. Selama melakukan kegiatan PKL di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung, penulis ditempatkan dibagian Dokumentasi dan Informasi (DOKIN).
Kegiatan yang penulis laksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung yaitu :
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1. Menginputkan data PTHL (Pekerja Tenaga Harian Lepas)
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk data PTHL (Pekerja Tenaga Harian Lepas) pada
aplikasi DATABASE PTHL.
a. Pengguna terlebih dahulu masuk pada halaman situs database pthl,
sebelum melakukan penginputan data PTHL (Pekerja Tenaga
Harian Lepas), pengguna harus login terlebih dahulu, pada
halaman login aplikasi DATABASE PTHL pengguna harus
menginputkan User name dan password yang sudah diatur oleh
admin, berikut ini halaman login dapat dilihat pada gambar 3.68.

Gambar 3.68 Halaman login
b. Kemudian setelah pengguna berhasil melakukan login, maka
sistem akan menampilkan halaman awal, dari tampilan ini
pengguna dapat memilih new untuk menampilkan menu tambah
data pegawai. berikut ini halaman tampilan awal dapat dilihat pada
gambar 3.69.
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Gambar 3.69 Halaman awal
c. Setelah pengguna memilih new, maka sistem akan menampilkan
halaman perekaman data pthl untuk diinputkan data tenaga
kontrak. berikut ini tampilan menu pencarian perekaman data
PTHL,dapat dilihat pada gambar 3.70.
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Gambar 3.70 Halaman tambah data pegawai
d. Setelah memilih new maka sistem akan menampilkan halaman
untuk menginputkan perekaman data PTHL sesuai dengan file
dalam bentuk excel yang dirikiman oleh Satuan Kerja masingmasing Dinas di Provinsi Lampung, setelah selesai melakukan
penginputan kemudian klik simpan, dapat dilihat pada gambar
3.71.

Gambar 3.71 Pengisian data PTHL (Pekerja Tenaga Harian Lepas)
e. Berikut merupakan contoh data PTHL (Pekerja Tenaga Harian
Lepas) dapat dilihat pada gambar 3.72

Gambar 3.72 Data PTHL (Pekerja Tenaga Harian Lepas)

72

2. Menginputkan surat keputusan kenaikan gaji berkala (KGB)
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk menginputkan surat keputusan kenaikan gaji
berkala (KGB) pada aplikasi SIMPEDU, dapat dilihat pada gambar
3.73

Gambar 3.73 Kegiatan Entry data sk KGB
Berikut langkah-langkah penginputan surat keputusan kenaikan gaji
berkala (KGB) dengan menggunakan aplikasi SIMPEDU :

a. Pengguna terlebih dahulu masuk pada halaman situs simpedu,
sebelum melakukan penginputan surat keputusan kenaikan gaji
berkala (KGB), pengguna harus login terlebih dahulu, pada
halaman login aplikasi SIMPEDU pengguna harus menginputkan
User name dan password yang sudah diatur oleh admin, berikut ini
halaman login dapat dilihat pada gambar 3.1.
b. Kemudian setelah pengguna berhasil melakukan login, maka
sistem akan menampilkan halaman awal, dari tampilan ini
pengguna dapat memilih search untuk menampilkan menu
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pencarian. berikut ini halaman tampilan awal dapat dilihat pada
gambar 3.2.
c. Setelah pengguna memilih search, maka sistem akan menampilkan
halaman untuk mencari Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dari
pegawai yang akan diinputkan kenaikan gaji berkala. berikut ini
tampilan menu pencarian Nomor Induk Kepegawaian (NIP), dapat
dilihat pada gambar 3.3.
d. Setelah pengguna mengetikan Nomor Induk Kepegawaian (NIP),
maka sistem akan menampilkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP)
baru, Nomor Induk Kepegawaian (NIP) lama, nama pegawai dan
unit kerja, dari tampilan ini pengguna dapat memilih Nomor Induk
Kepegawaian (NIP) dan nama pegawai sesuai pada surat keputusan
kenaikan gaji berkala (KGB), dapat dilihat pada gambar 3.4.
e. Setelah memilih Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan nama
pegawai yang sesuai pada surat keputusan kenaikan gaji berkala
(KGB),

maka

sistem

akan

menampilkan

halaman

data

kepegawaian, kemudian pilih gaji berkala untuk menginputkan
data kenaikan gaji berkala sesuai dengan surat keputusan kenaikan
gaji berkala, dapat dilihat pada gambar 3.5.
f. Setelah memilih gaji berkala maka sistem akan menampilkan
halaman untuk menginputkan perekaman data gaji berkala sesuai
dengan surat keputusan kenaikan gaji berkala, setelah selesai
melakukan penginputan kemudian klik simpan, dapat dilihat pada
gambar 3.6.
g. Berikut merupakan contoh surat keputusan kenaikan gaji berkala
(KGB) dapat dilihat pada gambar 3.7.

3. Menginputkan surat keputusan kenaikan jabatan
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk menginputkan surat keputusan kenaikan jabatan
pada aplikasi SIMPEDU, dapat dilihat pada gambar 3.74.
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Gambar 3.74 Kegiatan Entry data jabatan
Berikut langkah-langkah penginputan surat keputusan kenaikan
pangkat dengan menggunakan aplikasi SIMPEDU.

aa. Pengguna terlebih dahulu masuk pada halaman situs simpedu,
sebelum melakukan penginputan surat keputusan kenaikan jabatan,
pengguna harus login terlebih dahulu, pada halaman login aplikasi
SIMPEDU pengguna harus menginputkan User name dan
password yang sudah diatur oleh admin, berikut ini halaman login
dapat dilihat pada gambar 3.9.
bb. Kemudian setelah pengguna berhasil melakukan login, maka
sistem akan menampilkan halaman awal, dari tampilan ini
pengguna dapat memilih search untuk menampilkan menu
pencarian. berikut ini halaman tampilan awal dapat dilihat pada
gambar 3.10.
cc. Setelah pengguna memilih search, maka sistem akan menampilkan
halaman untuk pencarian Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dari
pegawai yang akan diinputkan kenaikan jabatan. berikut ini
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tampilan menu pencarian Nomor Induk Kepegawaian (NIP), dapat
dilihat pada gambar 3.11.
dd. Setelah pengguna mengetikan Nomor Induk Kepegawaian (NIP),
maka sistem akan menampilkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP)
baru, Nomor Induk Kepegawaian (NIP) lama, nama pegawai dan
unit kerja, dari tampilan ini pengguna dapat memilih Nomor Induk
Kepegawaian (NIP) dan nama pegawai sesuai pada surat keputusan
kenaikan jabatan, dapat dilihat pada gambar 3.12.
ee. Setelah memilih Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan nama
pegawai yang sesuai pada surat keputusan kenaikan jabatan, maka
sistem akan menampilkan halaman data kepegawaian, kemudian
pilih unit kerja untuk menginputkan data unit kerja sesuai dengan
surat keputusan kenaikan jabatan, dapat dilihat pada gambar 3.13.
ff. Setelah memilih unit kerja maka sistem akan menampilkan
halaman untuk menginputkan perekaman data unit kerja sesuai
dengan surat keputusan kenaikan jabatan, kemudian klik ganti
untuk mengganti unit kerja, bagian dan sub bagian, dapat dilihat
pada gambar 3.14.
gg. Setelah klik ganti maka sistem akan menampilkan halaman untuk
memilih unit kerja, setelah unit kerja dipilih , kemudian klik next,
dapat dilihat pada gambar 3.15.
hh. Setelah klik next maka sistem akan menampilkan halaman untuk
memilih bagian, setelah bagian dipilih , kemudian klik next, dapat
dilihat pada gambar 3.16.
ii. Setelah klik next maka sistem akan menampilkan halaman untuk
menyimpan perekaman data unit kerja, kemudian klik simpan,
maka data akan tersimpan, dapat dilihat pada gambar 3.17.
jj. Setelah klik simpan maka sistem akan menampilkan hasil data
yang sudah tersimpan, kemudian pilih jabatan untuk menginputkan
data jenis jabatan, dapat dilihat pada gambar 3.18.
kk. Setelah pilih jabatan maka sistem akan menampilkan halaman
untuk menginput jenis jabatan, yang terdiri dari kelas jabatan dan
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nilai jabatan sesuai dengan surat keputusan kenaikan jabatan,
kemudian klik simpan untuk menyimpan data jenis jabatan,
kemudian klik riwayat pegawai untuk menginputkan riwayat
pangkat, dapat dilihat pada gambar 3.19.
ll. Setelah klik riwayat pegawai maka sistem akan menampilkan
halaman untuk menginputkan riwayat pangkat sesuai surat
keputusan kenaikan jabatan, kemudian klik simpan, maka data
akan tersimpan, dapat dilihat pada gambar 3.20.
mm.

Berikut merupakan contoh surat keputusan kenaikan

jabatan dapat dilihat pada gambar 3.21.

4. Menyusun buku saku dan mengarispkan berkas pegawai
Penulis di tugaskan untuk menyusun buku saku dan mengarispkan
berkas pegawai di lemar berkas dan

hal pertama yang dilakukan

penulis adalah memperhatikan tahun pada lemari
dilihat pada gambar 3.75.

Gambar 3.75 Lemari Berkas

tersebut, dapat
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5. Scan berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Selama melaksanakan kegiatan dibagian dokumentasi dan informasi,
penulis diminta untuk melakukan scan berkas berkas CPNS (Calon
Pegawai Negeri Sipil) dan disimpan berdasarkan unit kerja. Cara
melakukan scan berkas CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dilakukan
dengan menghubungkan kabel USB scanner ke komputer dan
disimpan didalam harddisk external, dapat dilihat pada gambar 3.76.

Gambar 3.76 Scanning data CPNS tahun 2019
6. Klasifikasi berkas PNS SK KGB dan SK Kenaikan Pangkat
Penulis di tugaskan untuk mengklasifikasi berkas PNS surat keputusan
kenaikan gaji berkala (KGB) dan surat keputusan kenaikan pangkat
dan

hal pertama yang dilakukan penulis adalah memperhatikan

tanggal dan bulan pada dua surat tersebut, dapat dilihat pada gambar
3.77.
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Gambar 3.77 Klasifikasi KGB dan kenaikan pangkat
3.3.3. Lingkungan Kerja
Kondisi lingkungan kerja dibagian Dokumentasi dan Informasi (DOKIN).
sangat baik, kepala bagian Dokumentasi dan Informasi (DOKIN) , dan para
pegawai sangat ramah dan semangat dalam melakukan pekerjaan, dan
memberikan ilmu yang bermanfaat seperti, surat keputusan kenaikan gaji berkala,
mengarsip berkas, memilah berkas dan lain-lain bagi penulis.

3.3.4. Kendala yang Dihadapi
Kendala yang dihadapi pada saat melakukan PKL di Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Lampung pada bagian Dokumentasi dan Informasi adalah
sebagai berikut :
Terjadinya penumpukan data pada file excel sehingga penulis menemukan
data yang redudansi atau data ganda dikarenakan banyaknya data pegawai honorer
yang dikirim oleh Satuan Kerja masing–masing Dinas di Provinsi Lampung. .

3.3.5. Cara Mengatasi Kendala
Dengan adanya masalah pada kegiatan penginputan data PTHL (Pekerja
Tenaga Harian Lepas) pada aplikasi DATABASE PTHL sehingga menyebabkan
data redundan dan tidak akurat, maka memberikan solusi dengan cara menata
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data pada file excel sebelum diinputkan kedalam aplikasi mengingat jumlah data
pegawai mencapai 3600.
Berikut adalah cara melakukan penataan data pada Excel :
1. Buka lembar kerja Excel yang akan dipisahkan datanya, dapat dilihat
pada gambar 3.78.

Gambar 3.78 Tampilan awal Microsoft Excel
2. Pilih atau blok kumpulan sel yang akan dipisahkan tersebut, dapat
dilihat pada gambar 3.79.

Gambar 3.79 Tampilan data Microsoft Excel
3. Pada Data tab, DataTools grup, klik Text to Columns untuk membuka
kotak dialog Convert Text to Columns Wizard, dapat dilihat pada
gambar 3.80.
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Gambar 3.80 Memisahkan data Microsoft Excel
4. Pada layar pertama (Step 1), klik Delimited, dan kemudian klik Next,
dapat dilihat pada gambar 3.81.

Gambar 3.81 Tampilan Delimited data Microsoft Excel
5. Di layar berikutnya (Step 2) kita akan menentukan pembatas yang
memisahkan isi sel. Pada contoh ini, isi sel dipisahkan dengan koma,
untuk

itu

centang

kotak Comma saja

di

bagian Delimiters dan

kosongkan kotak yang lain, dapat dilihat pada gambar 3.82.
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Gambar 3.82 Tampilan Delimiters data Microsoft Excel
6. Layar ketiga (Step 3) yang merupakan tahap terakhir adalah
menentukan format atau tipe data. Excel akan otomatis menggunakan
format General pada semua kolom. Kita dapat menggunakan format
ini untuk tipe data teks, angka, dan tanggal, dapat dilihat pada gambar
3.83.

Gambar 3.83 Tampilan format data Microsoft Excel
7. Jika ingin hasil pemisahan ditaruh di kolom yang lain, klik icon tanda
panah merah di sebelah kanan kotak Destination (lihat gambar di atas)
dan kemudian pilih sel yang berikutnya, misalnya C2 dan kemudian
tekan ENTER untuk kembali ke layar Convert Text to Columns
Wizard, dapat dilihat pada gambar 3.84.
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Gambar 3.84 Tampilan penempatan data Microsoft Excel
8. Klik Finish. Sekarang data sudah terpisah menjadi dua kolom, dapat
dilihat pada gambar 3.85.

Gambar 3.85 Tampilan data setelah dilakukan penataan
Berikut adalah cara merubah format tanggal menjadi text pada Excel :
1. Perhatikan perbedaan antara kolom B dan kolom C. Di kolom B
tertulis

format

tanggal

DD-MM-YYYY

contohnya

27-12-2007

kemudian di kolom C tertulis 2007-12-27 dan ini menggunakan format
YYYY-MM-DD.
Untuk mengatasi masalah tersebut Saya gunakan rumus fungsi text.

83

dan rumus tersebut Anda tuliskan pada cell C3 dengan formula.
=TEXT(B3;"YYYY-MM-DD"), dapat dilihat pada gambar 3.86

Gambar 3.86 Tampilan format data
2. Silakan Anda copy kan atau tarik ke bawah sampai format tanggal
berubah semua dan jangan di ketik satu persatu rumus yang telah
dibuat karena ini akan memakan waktu yang cukup lama, dapat dilihat
pada gambar 3.87

Gambar 3.87 Tampilan rumus
3. Jika Anda mengcopy rumus tersebut kebawah akan menghasilkan
format tanggal YYYY-MM-DD secara otomatis dan cepat. Hasilnya
akan seperti gambar dibawah ini, dapat dilihat pada gambar 3.88
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Gambar 3.88 Tampilan mengcopy rumus
4. Data excel sebelum dilakukan penataan, dapat dilihat pada gambar
3.89

Gambar 3.89 Tampilan sebelum dilakukan penataan data
5. Data excel yang belum dilakukan penataan, dapat dilihat pada gambar
3.90
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Gambar 3.90 Tampilan sesudah dilakukan penataan data
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BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan

hasil

pelaksanaan

praktik

kerja

lapangan

di

Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, maka penulis menyimpulkan bahwa
selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 2 bulan di mulai pada
tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 07 September 2019 dengan berbagai kegiatan
rutin, Kesimpulan yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai berikut :
1. Penulis dapat mengetahui konsep-konsep non-akademis, yaitu disiplin
saat masuk kerja maupun pulang kerja dan bertanggung jawab dengan
tugas yang diberikan.
2. Penulis memperoleh

wawasan tentang dunia kerja dalam bentuk

pengalaman, pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi masalah
yang timbul di tempat kerja.
3. Penulis dapat memahami bagaimana sistem yang berjalan yang
diterapkan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam
melayani pegawai.
4. Ilmu yang didapatkan penulis dapat dipraktekkan seperti menggunakan
google drive dengan konsep e-filling dan penggunaan Microsoft Excel.
4.2

Saran
Untuk mencapai pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang baik,

penulis memberikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Lampung dan mahasiswa yang akan melaksanakan PKL
selanjutnya sebagai berikut :
1. Disarankan untuk menggunakan google drive premium untuk mengarsip
surat masuk dan berkas fip agar memudahkan pencarian berkas.
penginputan data PTHL dimasukan kedalam microsoft exel sebelum
diinputkan kedalam aplikasi sehingga data menjadi akurat.
2. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL selanjutnya diharapkan
dapat memperdalam pemahaman dan praktik dalam bidang Pengarsipan
berkas dan penggunakan Microsoft Exel .
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