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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 Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung selama 2 bulan yaitu pada 9 Juli 2018 hingga 1 September 2018.
Penempatan PKL pada lembaga ini dibagi dibeberapa divisi dengan bidang
kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada divisi Program dan Data yang
dilakukan secara rutin adalah mengelola data dan masalah sekretariat yang ada di
Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung disini penulis menyajikan berbagai
macam data secara rutin kepada kasubag maupun koordinator yang berada
dimasing-masing bagian.
Prosedur pembuatan data yang dibuat oleh penulis langsung dibimbing oleh
staf apabila ada kesalahan akan ada revisi pada data tersebut oleh karena itu
penulis mendapatkan banyak pengalaman selama berada di Kantor Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : PKL , Dinas Sosial , Sekretariat , Rehabilitas Sosial, Kesejahteraan
Sosial.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Praktik Kerja Lapangan atau PKL adalah sebuah ajang bagi mahasiswa untuk
merapkan teori-teori yang diterima saat proses pembelajaran di bangku kuliah
kedalam dunia kerja yang sebenarnya. Perguruan Tinggi adalah salah satu lembaga
pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bermasyarakat, khususnya
pada disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Dalam dunia
pendidikan hubungan antara teori dan praktik merupakan hal penting untuk
membandingkan serta membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalam teori dengan
keadaan sebenarnya dilapangan.
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dahulu merupakan Cabang dari Dinas
Sosial Provinsi Lampung, Dinas Sosial Kotamadya Bandar Lampung dan terbentuk
berdasarkan peraturan Nomor 24 tahun 1996 yaitu tentang pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Madya Derah Tingkat II Bandar Lampung. Dengan
adanya aturan daerah berdasarkan peraturan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
No.12 tahun 2000 tentang pembentukan Negri Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
adalah satuannya dibentuklah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota
Bandar Lampung berdasarkan keputusan Walikota Bandar Lampung No.15 tahun
2001 yang telah direnovasi Majelis Keputusan Walikota Bandar Lampung No.30
tahun 2000.
Dinas Sosial Kota bandar Lampung memiliki beberapa pegawai dengan
ikatan dinas dan honorer. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung mengharuskan para
pegawainya mengusai dan memahami komputer karena hampir semua pekerjaan
dilakukan menggunakan komputer seperti membuat data penduduk, surat menyurat
untuk keperluan Dinas Sosial dan membuat laporan tentang kegiatan yang ada di
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk dilaporkan ke Kementrian Sosial
Republik Indonesia.
Universitas

Teknokrat

Indonesia

mewajibkan

setiap

mahasiswanya

melakukan Praktik Kerja Lapangan di instansi pemerintahan atau perusahaan swasta
sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Sarjana S1
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Informatika di Universitas Teknokrat Indonesia. Melalui praktik kerja ini mahasiswa
akan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan
kedalam lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk
mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide yang berguna dan dapat
menambah pengetahuan mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan kepadanya.
Sehubungan dengan itu maka semua teori-teori yang dipelajari di bangku
perkuliahan dapat secara langsung dipraktekan di kantor Instansi Pemerintahan Dinas
Sosial Kota Bandar Lampung terutama yang berhubungan dengan komputer. Dalam
hal ini dapat diketahui bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam
praktiknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.Sebagaimana
diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan
praktik kerja lapangan.
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 dan handal.
Penulis melakukan praktik kerja lapangan di Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung yang berlokasi di Jalan Panglima Polim No.1 Kelurahan Gedung Air
Kecematan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

1.2. Tujuan PKL
Tujuan pelaksanaan PKL adalah
1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi
dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan
membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.
2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam
beradaptasi dengan dunia kerja.
3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon
lulusan di dunia kerja.
4. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan.
5. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bekerja dan bersikap
di dunia kerja.
2

1.3 Kegunaan PKL
1. Bagi Mahasiswa
Mahasiswa mendapatkan keterampilan untuk melaksanakan program kerja
pada perusahaan maupun instansi-instansi pemerintahan. Melalui praktik kerja
lapangan mahasiswa mendapatkan bentuk pengalaman nyata serta permasalahan
yang dihadapi di dalam dunia kerja. Selain itu, mahasiswa akan menumbuhkan
rasa tanggung jawab profesi didalam dirinya melalui praktik kerja lapangan.

2. Bagi Lembaga Universitas Teknokrat Indonesia
Lembaga dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha, lembaga BUMN,
BUMD, Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan. Praktik kerja lapangan
dapat mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia kerja.

3. Bagi Tempat PKL
Institusi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja lepas yang berwawasan
akademi dari praktik kerja lapangan tersebut. Dunia kerja atau institusi kerja
tersebut akan memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya.
Kemudian laporan praktik kerja lapangan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu
sumber informasi mengenai situasi umum institusi tempat praktik tersebut.
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1.4 Tempat PKL
Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berdiri pada tahun 2003 yang
terletak di Jalan Panglima Polim No. 1 Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung
Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dilihat dari lokasi menuju
ke Dinas Sosial Kota Bandar Lampungadalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Gambaran Lokasi Menuju Kantor Dinas Sosial
1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Jadwal dan waktu pelaksanaan PKL yang diwajibkan untuk mahasiswa
Univestitas Teknokrat Indonesia adalah selama 2 bulan. Waktu pelaksanaan PKL ini
dimulai pada 9 Juli 2018 sampai 1 September 2018 setiap hari Senin sampai Jumat,
dengan jam kerja sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tabel Jadwal dan jam kerja PKL
No.

Hari Kerja

Jam Kerja

Istirahat

1.

Senin

Pukul 08:00 s/d 16:00

Pukul 12:00 s/d 13:00

2.

Selasa

Pukul 08:00 s/d 16:00

Pukul 12:00 s/d 13:00

3.

Rabu

Pukul 08:00 s/d 16:00

Pukul 12:00 s/d 13:00

4.

Kamis

Pukul 08:00 s/d 16:00

Pukul 12:00 s/d 13:00

5.

Jumat

Pukul 08:00 s/d 17:00

Pukul 12:00 s/d 13:00

6.

Sabtu

Libur

Libur

7.

Minggu

Libur

Libur
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1 Sejarah Perusahaan
2.1.1 Sejarah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dahulu merupakan Cabang dari Dinas
Sosial Provinsi Lampung, Dinas Sosial Kotamadya Bandar Lampung dan terbentuk
berdasarkan peraturan Nomor 24 tahun 1996 yaitu tentang pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Madya Derah Tingkat II Bandar Lampung. Dengan
adanya aturan daerah berdasarkan peraturan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
No.12 tahun 2000 tentang pembentukan Negri Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
adalah satuannya dibentuklah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota
Bandar Lampung berdasarkan keputusan Walikota Bandar Lampung No.15 tahun
2001 yang telah direnovasi Majelis Keputusan Walikota Bandar Lampung No.30
tahun 2000..
Dinas Sosial Kota bandar Lampung memiliki beberapa pegawai dengan
ikatan dinas dan honorer. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung mengharuskan para
pegawainya mengusai dan memahami komputer karena hampir semua pekerjaan
dilakukan menggunakan komputer seperti membuat data penduduk, surat menyurat
untuk keperluan Dinas Sosial dan membuat laporan tentang kegiatan yang ada di
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk dilaporkan ke Kementrian Sosial
Republik Indonesia.
Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung oleh
karenanya kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan dengan
maksud sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kota Bandar
Lampung yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal
ini, Dinas Sosial kota Bandar Lampungyang beralamat di Jalan Panglima Polim No.1
Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung ini memiliki rencana strategis sebagai
upaya guna mewujudkan suatu arah dan tujuan pembangunan di bidang
kesejahteraan sosial sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuanketentuan pokok pokok kesejahteraan sosial.
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Gambar 2.1 Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

2.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
A. Visi
Mewujudkan kesejahteraan sosial menuju keadilan sosial masyarakat, guna
tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.
B. Misi
Untuk mewujudkan misi tersebut, Dinas Sosial kota Bandar Lampung
merumuskannya menjadi 5 misi, sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang lebih maju.
3. Melengkapi komputeritas data.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas terkait menigkatkan partisipasi usaha
kesejahteraan sosial masyarakat.
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2.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
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Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang jelas secara sistematis
tentang bagian dan tanggung jawab, serta bagian-bagian yang terdapat dalam suatu
badan atau lembaga dengan kata lain bahwa dengan adanya sistem organisasi yang
jelas maka dapat diketahui wewenang, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing
bagian sehingga tidak menimbulkan adanya kesimpang siuran dalam melaksanakan
tugas.
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas yaitu memimpin, megkoordinasi dan
melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial,
sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku dan kebijakan yang
diberikan oleh Walikota.
2. Bagian Tata Usaha Sekretariat
Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan,
penatausahaan

keuangan,

urusan

umum

dan

kepegawaian

serta

pengkoordinasian tugas-tugas bidang. Untuk melaksanakan tugas tersebut,
sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1.) Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan,
penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.
2.) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan.
3.) Penatausahaan keuangan.
4.) Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian.
5.) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT.
6.) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya
Bagian ini memiliki beberapa Subdin bagian yang terdiri dari :
a.

Sub bagian Umum

b.

Sub bagian Kepegawaian

c.

Sub bagian Keuangan

d.

Sub bagian Perlengkapan
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3. Subdin Bina Program
Bagian ini memiliki beberapa seksi bagian yang terdiri dari :
a. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data
b. Seksi Penyusunan Program
c. Seksi Monitoring dan Evaluasi

4. Subdin Bina Kesejahteraan Sosial
Bagian ini melaksanakan pembinaan anak terlantar dan penanganan anak
jalanan baik di dalam maupun di luar panti, pelayanan kesejahteraan anak yatin
dan piatu, anak balita melalui penitipan anak dan adopsi, menyelenggarakan
pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial keluarga, pembinaan terhadap
keluarga yang bermasalah sosial psykologis, peningkatan kesejahteraan sosial
terhadap pemulung, bimbingan fisik, mental, sosial kesehatan, rekreasi dan
berbagai kemudahan bagi nlanjut usia dan jompo, bantuan/stimulan UEP (Usaha
Ekonomi Produktif), bantuan sosial pengembangan lembaga kesejahteraan lanjut
usia, rumah singgah dan panti sosial asuh anak, penyuluhan sosial, penangan
masalah pemukiman kumuh, penyeleksian kelayakan rumah singgah dan PSAA
(Panti Sosial Asuhan Anak) dalam rangka penerimaan bantuan social dan
menyelenggarakan sistem informasi kesejahteraan sosial. Subdin Bina
Kesejahteraan Sosial memiliki beberapa seksi bagian yang terdiri dari :
a. Seksi Kesejahteraan Anak dan Jompo
b. Seksi Pembinaan dan Pemeliharaan Makam Pahlawan
c. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga

5. Subdin Rehabilitas Sosial
Bagian ini merupakan perumusaan teknis kebijaksanaan dibidang pelayanan
sosial anak,pelayanan lanjut usia, pelayanan rehabilitas sosial penyandang cacat,
pelayanan rehabilitas sosial tuna sosial,pelayanan rehabilitasi sosial korban
narkoba, pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kebijaksann dibidang pelayanan
sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang
cacat, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabiitasi
sosial korban narkoba, penyelengaraan pelatihan dibidang pelayanan sosial anak,
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pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat,
pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi korban
narkoba, pelaksanaan monitoring, pengawasan evaluasi, pembinaan dan
pelaporan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat,
pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban
narkoba. Subdin Rehabilitas Sosial memiliki beberapa Seksi bagian yang terdiri
dari :
a. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
c. Seksi Rehabilitasi Anak Remaja dan Korban Narkoba

6. Subdin Bantuan Sosial
Bagian ini membawahi, seksi bantuan sosial korban bencana alam dan sosial,
seksi penanggulangan korban tindak kekerasan, seksi bantuan fakir miskin dan
jaminan sosial. Subdin Bantuan Sosial memiliki beberapa seksi bagian yang
terdiri dari :
a.

Seksi Bantuan Korban Bencana dan Orang Terlantar

b.

Seksi Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial

c.

Seksi Pembinaan dan Bantuan Organisasi

7. Subdin Pemberdayaan Perempuan
Bagian ini memiliki beberapa seksi bagian yang terdiri dari :
a.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Wanita

b.

Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial

2.3 Tujuan dan strategi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya tata kehidupan
dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan
usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, yang tercermin dalam wujud terpelihara dan
berkembangnya sistem nilai sosial budaya yang memnduduki terlaksananya
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
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Adapun strategi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
1. Pemberdayaan sosial, yang menyandang makna pembinaan bagi aparatur pelaku
pembangunan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan profesionalitas dan
kinerjanya serta pemberian kepercayaan dan peluang kepada masyarakat.

2. Kemitraan sosial, adanya kerjasama, kepeduliaan, kebersamaan, kolaburasi dan
jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara
pihak-pihak yang bermitra.

3. Partisipasi sosial, yaitu adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan
dan lingkungan sosail dalam mengambil keputusan serta melaksanakan pilihan
terbaik untuk peningkatan ksejahteraan sosial.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1 Pelaksanaan PKL ANGGI DWI PUTRA WIJAYA (15312515)
3.1.1 Bidang Kerja
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Penulis
di tempatkan pada Sub Bagian Bantuan Jaminan Sosial dibawah bimbingan Bapak
Jumadi Ahmad. Sub Bagian Bantuan Jaminan Sosial mempunyai tugas antara lain:

1. Bagian Bantuan Jaminan Sosial :
Bagian Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pemberian pelayanan,
bantuan sosial serta pengendalian dan pengorganisasian masyarakat dalam
penanggulangan bencana, kepada korban bencana alam, korban bencana sosial,
korban konflik, korban terdampar atau terlantar dan masyarakat yang tinggal di
daerah rawan bencana. Selain itu juga melakukan pengumpulan dan pengelolaan
sumber dana sosial dari swasta dan masyarakat.
Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial meliputi 3 (tiga) seksi :

A. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial
Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Mempunyai tugas Antara Lain:
1) Mengkoordinir kegiatan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan
dan pekerja migran berdasarkan ketentuan dalam rangka pemberian
jaminan kesejahteraan sosial.
2) Mengelola pemberian bantuan jaminan kesejahteraan sosial meliputi
kelompok rentan, penyandang cacat ganda non produktif, cacat
permanen non produktif dan lanjut usia terlantar non produktif dalam
rangka peningkatan jaminan kesejahteraan sosial.
3) Mengkoordinasikan

kegiatan

pemulangan

orang

terlantar

atau

terdampar melalui lintas sektoral.
4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang
tugasnya dalam rangka singkronisasi pelaksanaan tugas.
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B. Seksi Penanggulangan Bencana
Seksi Penanggulangan Bencana Mempunyai Tugas Antara Lain:
1. Mengkoordinir Kegiatan pemberdayaan korban bencana alam, korban
bencana sosial, korban konflik dan masyarakat yang tinggal di daerah
rawan bencana dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.
2. Mengelola kegiatan pemberian bantuan sosial kepada korban meliputi
bencana alam, bencana sosial dan korban konflik serta masyarakat yang
tinggal di daerah rawan bencana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya
dalam rangka singkronisasi pelaksanaan tugas.

C. Seksi Pengumpulan Sumbangan Sosial.
Seksi Pengumpulan Sumbangan Sosial Mempunyai Tugas Antara Lain:
1. Mengkoordinir kegiatan pengumpulan dan pengelolaan serta penertiban
dana sosial (Sumbangan Sosial) sesuai dengan ketentuan dalam rangka
peningkatan bantuan dan jaminan sosial.
2. Mengelola pembinaan sumber dana sosial dan peyelenggaraan undian
berhadiah

sesuai

ketentuan

dan

kebutuhan

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya
dalam rangka singkronisasi pelaksanaan tugas.

3. Bagian Bidang Rehabilitasi Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki tugas pelaksanaan penyumunan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan dan
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial
keselamatan, pelayanan dan perbaikan sosial tuna sosial dan obat-obatan.
Bidang Rehabilitas Sosial meliputi 3 (tiga) seksi :
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A. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Mempunyai tugas
Antara Lain:
1. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi
sosial disabilitas.
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang
rehabilitasi sosial disabilitas.
3. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan di bidang rehabilitasi
sosial pcnyandang disabilitas fisik, mental ganda, eks psikotik sistem
panti.
4. Menyiapkan bahan-bahan pelaksana teknis pelaksana disabilitas fisik,
mental ganda, eks psikotik.
5. Mempersiapkan bahan fasilitasi bagi penyandang disabilitas berat.

B. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
Mempunyai Tugas Antara Lain:
1. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial tuna
sosial dan korban perdagangan orang.
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian implementasi kebijakan teknis di
bidang sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan
orang, Warga Negara Indonesia rnigran masalah sosial, pemulung dan
bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sistem Panti.
3. Menyiapkan bahan pelaksana konsultasi teknis pelestarian rehabilitasi
tuna dan korban perdagangan orang.
4. Memberikan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial tuna sosial
dan korban perdagangan orang dan Melakukan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan.
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3.1.2 Pelaksanaan Kerja
A. Mengelola surat masuk dan kearsipan surat :
Mengelola setiap surat yang masuk dan segera mengarsipkannya ke dalam
buku agenda.
1. Penulis menerima surat masuk, sebelum surat masuk di bagikan pada
bagian-bagian yang bersangkutan, surat masuk terlebih dahulu dibukukan
kedalam buku agenda surat masuk untuk melakukan penomoran disertai
dengan pingisian kartu kendali surat.
2. Yang perlu dicatat ke dalam buku agenda surat masuk antara lain ;
a) Nomor urut surat
b) Tangga, bulan, dan tahun terima surat
c) Tanggal dan nomor surat
d) Pengirim surat
e) Perihal surat
f) Disposisi surat
3. Selanjutnya surat akan di disposisikan, apakah surat tertuju untuk Sekretaris
atau Ketua. Setelah surat di disposisikan, surat tersebut dicek kembali untuk
mengetahui apakah tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam surat
tersebut, misalnya dalam Perihal surat, Tujuan surat,keterangan waktu dan
tempat.
4. Apabila dalam pengecekan surat dinilai sudah sesuai, surat akan diantarkan
ke Sekretaris atau ke Ketua melalui Ibu Farida
5. Saat surat sudah diturunkan kembali oleh Sekretaris atau Ketua melalui Ibu
Farida, surat akan diserahkan kepada bagian-bagian yang bersangkutan
sesuai Perihal surat, misalnya Perihal yang berhubungan dengan Pendataan
diserahkan ke bagian Program dan Data, atau Perihal yang berhubungan
dengan Sengketa Hukum akan di serahkan ke bagian Teknis dan Hukum,
atau Perihal yang berhubungan dengan Administrasi akan di serahkan ke
bagian Keuangan.
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6. Surat sudah diverifikasi oleh pihak Program dan Data, atau Teknis dan
Hukum, atau Keuangan akan disimpan dibagian Umum untuk dijadikan
arsip.

Gambar 3.1 Arsip Surat

B. Penomoran surat keluar :
Mengisi penomoran pada surat keluar verifikasi, sebelum surat siap dikirim,
tapi terlebih dahulu surat di fotokopi untuk dijadikan arsip.

Gambar 3.2 Daftar Surat Keluar
Contoh Format Penulisan Penomoran pada surat :
Asal Surat

: Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
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Nomor

: 460/647/III.05/X/2018

Tanggal Surat : 9 Oktober 2018
Perihal

: Tambahan Proposal e- Warong dan Kube Jasa Bandar Lampung

Tujuan Surat : Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

C. Melakukan Troubleshooting pada Printer
Tata Cara Membersihkan Bagian Tonner pada Printer HP LaserJet P1102
agar tidak bergaris pada kertas saat dicetak lakukanlah langkah-langkah yang harus
lakukan antara lain:
a) Mencabut sambungan listrik pada computer
Membuka bagian Printer untuk melakukan pembersihan terhadap Toner
(bubuk yang digunakan Printer Laser untuk membentuk cetakan teks dan
gambar diatas kertas) yang kemudian dilakukan pembersihan di alat toner
yang terlihat ada kotoran bekas serbuk yang menempel pada toner.

Gambar 3.3 Alat serbuk toner pada Printer HP LaserJet P1102
b) Bersihkan ujung toner yang terlihat ada kotoran bekas serbuk tinta
menggunakan tissu / lap kering.
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Gambar 3.4 Bagian Ujung Toner yang dibersihkan

c) Setelah selesai dibersihkan langkah berikutnya kembali dimasukan kedalam
printer dan kemudian dilakukan testing.
3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan merupakan motivasi untuk meraih
sukses, didalam usaha untuk meraih kesuksesan tersebut. Penulis merasa
hambatan-hambatan yang dialami penulis.
Untuk mencapai suatu tujuan selalu mendapatkan hambatan atau rintangan,
adakalanya hambatan itu membuat takut dan tidak berdaya sehingga apa yang
diinginkan atau diraih tidak dapat tercapai, sebaliknya hambatan dan rintangan
membuat terus berusaha demi tercapainya tujuan, pada umumnya bila mampu
mengatasi hambatan-hambatan tersebut akan sangat menghargai hasil usaha
yang tercapai.
Adapun hambatan yang penulis dapatkan adalah:
1. Printer tidak dapat mencetak berkas.
2. Scanner tidak berfungsi sebagaimana seharusnya.
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3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
Adapun cara mengatasi kendala yang dihadapi Penulis selama melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung:
1. Printer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan data
dalam bentuk cetakan baik dalam bentuk file dan gambar. Saat ini ada
beberapa jenis printer diantaranya Ink Jet dan Laser Jet kali ini yang
digunakan oleh penulis adalah jenis printer Ink Jet yaitu Printer yang
menggunakan jenis tinta cair. Dalam tugasnya penulis memiliki beberapa
kendala diantaranya printer tidak dapat mencetak sesudah diisi ulang.
Menurut

solusi yang di berikan panduan penggunaan canon cara

mengatasinya adalah sebagai berikut :
a) Hentikan pencetakan.
b) Buka printer.
c) Buka penutup cartridge.
d) Benahkan posisi cartridge.
e) Tutup dengan benar penutup cartridge.
f) Lalu lakukan percobaan cetak.

2. Scanner adalah perangkat input yang berfungsi untuk menyalin gambar atau
teks yang kemudian disimpan kedalam memori komputer. Adanya scanner
saat ini sangatlah membantu dalam pelaksanaan tugas subbagian Program
dan Data karena dalam pengiriman berkas ataupun file sudah banyak
dilakukan dengan cara digital melalu email dan aplikasi perperpesanan.
Nanum dalam pengoprasiannya scanner terkadang memiliki masalah
diantaranya kertas yang tersangkut.

Menurut buku panduan penggunaan scanner plustek cara yang untuk
mengatasinya adalah sebagai berikut:
a)

Hentikan proses pemindaian dengan tekan tombol cancel.

b) Buka pengunci depan body scanner.
c)

Buka body depan scanner.

d) Ambil kertas atau foto yang tersangkut.
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e)

Benarkan posisi supaya lurus dan tidak tersangkut kembali.

f)

Selesai.

Semua diagnosis masalah dan langkah-langkah yang penulis lakukan diatas
adalah ilmu yang telah dipelajari didalam perkuliahan, sehingga penulis mampu
menerapkannya ke dalam dunia kerja untuk mengatasi kendala-kendala atau masalah
dalam pekerjaan yang sesungguhnya.

3.2 Pelaksanaan PKL EKO GUNAWAN W (15312609)
3.2.1 Bidang Kerja
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Sub Bagian Kesejahteraan
Sosial Dinas Kota Bandar Lampung seksi bagian pembinaan anak dan jompo. Seksi
Jaminan Kesejahteraan Sosial Mempunyai tugas Antara Lain:
1. Mengkoordinir kegiatan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan dan
pekerja migran berdasarkan ketentuan dalam rangka pemberian jaminan
kesejahteraan sosial.
2. Mengelola pemberian bantuan jaminan kesejahteraan sosial meliputi
kelompok rentan, penyandang cacat ganda non produktif, cacat permanen non
produktif dan lanjut usia terlantar non produktif dalam rangka peningkatan
jaminan kesejahteraan sosial.
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemulangan orang terlantar atau terdampar
melalui lintas sektoral.
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya
dalam rangka singkronisasi pelaksanaan tugas.

3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan Subdin Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada
seksi bagian pembinaan anak dan jompo yaitu :
1. Menginputkan data masyarakat Kota Bandar Lampung miskin yang
mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Penulis di tugaskan menginputkan data Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang
telah di vertivikasi dari tim survei sehingga dapat di seleksi untuk
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mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Berikut data masyarakat dibeberapa Kecamatan Kota Bandar Lampung yang
penulis inputkan :

a) Kedaton
Kedaton memiliki 627 keluarga, Penengahan memiliki 120 keluarga,
Sidodadi memiliki 425 keluarga, Sukamenanti memiliki 244 keluarga,
Sukamenanti Baru 182 keluarga, Surabaya 419 keluarga.

b) Tanjung Karang Pusat
Durian Payung memiliki 358 keluarga, Gotong Royong memiliki 162
keluarga, Kaliawi memiliki 845 keluarga, Kaliawi Persada memiliki 162
keluarga, Kelapa Tiga memiliki 506 keluarga, Palapa memiliki 147
keluarga, Pasir Gintung memiliki 515 keluarga.

c) Tanjung Karang Timur
Kebon Jeruk memiliki 290 keluarga, Kebon Jeruk I memiliki 47 keluarga,
Kota Baru memiliki 602 keluarga, Sawah Brebes memiliki 377 keluarga,
Sawah Lama memiliki 178 keluarga, Tanjung Agung memiliki 259
keluarga.

d) Tanjung Karang Barat
Gedong Air memiliki 473 keluarga, Tiga Permai memiliki 155 keluarga,
Susunan Baru memiliki 342 keluarga, Sukadanaham memiliki 335
keluarga, Segala Mider memiliki 365 keluarga, Sukajawa Baru memiliki
143 keluarga, Sukajawa memiliki 624 keluarga.

e) Langkapura
Bilabong Jaya memiliki 16 keluarga, Gunung Agung memiliki 165
keluarga, Gunung Terang memiliki 455 keluarga, Langkapura memiliki
632 keluarga, Langkapura Baru memiliki 188 keluarga.
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f) Teluk Betung Timur
Gulak Galik memiliki 509 keluarga, Keteguhan memiliki 142 keluarga,
Kota Karang memiliki 257 keluarga, Kupang Kota memiliki 508 keluarga,
Kupang Raya memiliki 229 keluarga, Kupang Teba memiliki 662
keluarga, Pengajaran memiliki 329 keluarga, Perwato memiliki 32
keluarga, Sukamaju memiliki 62 keluarga, Sumur Batu memiliki 400
keluarga.

g) Teluk Betung Barat
Bakung memiliki 694 keluarga, Batu Putuk memiliki 878 keluarga,
Kuripan memiliki 399 keluarga, Negri Oluk Gading memiliki 275
keluarga, Negri Oluk Gading memiliki 388 keluarga, Sukarame II
memiliki 742 keluarga.

h) Tanjung Seneng
Labuhan Dalam memiliki 376 keluarga, Pematang Wangi memiliki 31
keluarga, Perum Way Kandis memiliki 146 keluarga, Tanjung Seneng
memiliki 384 keluarga, Way Kandis memiliki 432 keluarga.

i) Panjang
Karang Maritim memiliki 698 keluarga, Ketapang memiliki 457 keluarga,
Ketapang kuala memiliki 196 keluarga, Panjang Selatan memiliki 496
keluarga, Panjang Utara memiliki 584 keluarga, Pidada memiliki 605
keluarga, Srengsem memiliki 463 keluarga, Way Lunik memiliki 947
keluarga.
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Gambar 3.5. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Diatas adalah contoh gambar Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang akan
diberikan kepada masyarakat yang telah divalidasi datanya sehingga berhak untuk
diberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Apa itu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)? Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
adalah kartu yang diterbitkan Pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu,
sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
KKS akan menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda
keluarga kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan sosial, termasuk
simpanan keluarga sejahtera. Bantuan simpanan keluarga sejahtera diberikan dalam
bentuk simpanan sejumlah Rp 200 ribu per KK per bulan selama delapan bulan.
Bantuan simpanan keluarga sejahtera diberikan kepada keluarga kurang mampu,
secara bertahap diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo, dan pantipanti sosial lainnya. Saat ini, sebanyak satu juta keluarga diberikan dalam bentuk
layanan keuangan digital melalui pemberian SIM Card khusus, sedangkan 14,5 juta
keluarga lainnya diberikan dalam bentuk simpanan giro pos.
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Gambar 3.6. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk
memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan secara gratis. Penggunanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di
setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri
merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program
kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan yang telah diluncurkan oleh
mantan presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada tanggal 1 Maret 2014
kemarin.
Diatas adalah contoh gambar dari Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sedangkan
Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu identitas peserta Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan. Penggantian kartu BPJS Kesehatan menjadi Kartu Indonesia
Sehat (KIS) sendiri dimulai 1 maret 2015.
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Kartu baru ini untuk tahap awal diberikan kepada peserta Penerima Biaya
Iuran (PBI) yang berjumlah 86,4 juta orang. Selain PBI, peserta BPJS Kesehatan
yang mendaftar pada Maret akan langsung mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Jadi Kartu Indonesia Sehat (KIS) hanya ganti nama saja, namun ukuran, bentuk dan
fungsi kartunya sama saja. Kartu Indonesia Sehat (KIS) bukanlah kartu untuk
masyarakat miskin, tetapi seluruh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN).

Gambar 3.7. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Diatas adalah contoh gambar dari Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu
Indonesia Pintar (KIP) merupakan bagian dari kebijakan Joko Widodo. Kartu ini
diresmikan bersamaan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS) pada 3 November 2014. Kartu Indonesia Pintar (KIP) menyasar 24
juta siswa kurang mampu yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima Bantuan
Siswa Miskin.
Distribusi

Kartu Indonesia Pintar

(KIP) memiliki masalah karena

pemutakhiran data yang belum selesai, data yang menjadi acuan pemerintah sekarang
masih menggunakan data pemutakhiran penduduk 2011. KIP sendiri merupakan
kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin
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menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis. Mereka yang
mendapat KIP ini akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang
tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa
biaya. Program KIP sendiri akan ditujukan pada 15,5 juta keluarga kurang mampu di
seluruh Indonesia yang memiliki anak usia sekolah 7 hingga 18 tahun baik yang
telah terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah. Dengan
program KIP ini diharapkan angka putus sekolah bisa turun dengan drastis.
Pada tahap awal ini yaitu dari bulan November hingga Desember 2014,
pemerintah akan menyebarkan Kartu Indonesia Pintar ini pada 157.943 anak usia
sekolah dari keluarga kurang mampu. Selanjutnya, secara bertahap KIP akan dibagi
kepada 24 juta anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang
selama ini tidak dijamin.
Dalam survei nasional yang dilakukan Indo Barometer di 34 provinsi pada
14-22 September 2015, dari 1.200 responden, sebanyak 5,1% memersepsikan
keberhasilan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pemberian Kartu Indonesia
Pintar (KIP).

Gambar 3.8 Gambar kartu bantuan
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2. Penyuluhan kepada tim survei untuk memvalidasi data Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS)
Penulis mengikuti penyuluhan bersama tim survei agar tim survei
dapat mengerti dan meminimalisir kesalahan dalam penginputan data
masyarakat miskin Kota Bandar Lampung. Hal ini dilakukan karena kuota
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang di berikan terbatas, maka dari itu
penyuluhan kepada tim survei ini agar penginputan data sesuai dan diberikan
kepada keluarga miskin yang berhak menerima dan tidak salah diberikan
karena kesalahan data yang telah diinputkan.

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja lapangan (PKL) di Bagian
Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung penulis mendapatkan
kendala sedikit lebih lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penginputan
data-data masyarakat tersebut, dikarenakan kurangnya tenaga kerja yang ada di
bagian Kesejahteraan Sosial untuk menginputkan semua data-data masyarakat
miskin yang mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dalam penginputan data tidak sedikit data masyarakat Kota Bandar Lampung
yang kedapatan keliru, contoh: “Keluarga yang mampu mendapatkan bantuan Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS) padahal masih ada keluarga yang lebih berhak lagi untuk
mendapatkan bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut”.

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
Berdasarkan kendala yang dihadapi penulis dalam kendala penginputan data
yang keliru akan lebih baik lagi bila pejabat daerah tempat tersebut sering
memperbarui

data

masyarakatnya

agar

dapat

meminimalisirkan kesalahan

penginputan data tersebut, agar saat tim survei mengvalidasi data ke setiap daerah
yang dituju mendapatkan data yang sesuai. Hal ini sangat penting dikarenakan
jumlah kuota bantuan yang di berikan oleh pemerintah pun terbatas, karena hal itu
sangat di sayangkan sekali apabila keluarga atau masyarakat Kota Bandar Lampung
yang seharusnya mendapatkan bantuan akan tetapi tidak terinput dalam data atau
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tidak mendapatkan bantuan yang diharuskan, dikarenakan kekeliruan data yang tim
survei dapatkan atau kesalahan penginputan data masyarakat daerah tersebut.
Beruntungnya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung bagian Kesejahteraan Sosial
memberikan kuota tambahan peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk
membantu menginputkan data-data validasi masyarakat miskin yang mendapatkan
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) agar lebih ringan dikerjakan dan lebih cepat
menyelesaikan penginputan data.

3.3 Pelaksanaan PKL M.FIRMANSYAH (15312591)
3.3.1 Bidang Kerja
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Bagian Tata Usaha, Sub
Bagian Sekretariat Kepegawaian Dinas Kota Bandar Lampung mempunyai tugas
yaitu:
1. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat
2. Menyiapkan dan menyusun masalah pengarsipan surat
3. Menyusun dan mengelola urusan jaminan sosial
4. Mengurus data anggaran dana kantor Dinas Sosial Kota Bandar lampung

3.3.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan pada bagian Sekretariat Kepegawaian di Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung, yaitu :
1. Penulis menerima surat masuk, sebelum surat masuk di bagikan pada
bagian-bagian yang bersangkutan, surat masuk terlebih dahulu dibukukan
kedalam buku agenda surat masuk untuk melakukan penomoran disertai
dengan pingisian kartu kendali surat.
2. Yang perlu dicatat ke dalam buku agenda surat masuk antara lain ;
a. Nomor urut surat
b. Tanggal, bulan, dan tahun terima surat
c. Tanggal dan nomor surat
d. Pengirim surat
e. Perihal surat
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3.

Selanjutnya surat akan di disposisikan, apakah surat tertuju untuk
Sekretaris atau Ketua. Setelah surat di disposisikan, surat tersebut dicek
kembali untuk mengetahui apakah tidak ada kesalahan atau kekeliruan
dalam

surat

tersebut,

misalnya

dalam

Perihal

surat,

Tujuan

surat,keterangan waktu dan tempat.
4.

Apabila dalam pengecekan surat dinilai sudah sesuai, surat akan
diantarkan ke Sekretaris atau ke Ketua melalui Ibu Farida.

5.

Saat surat sudah diturunkan kembali oleh Sekretaris atau Ketua melalui
Ibu Farida, surat

akan diserahkan kepada bagian-bagian yang

bersangkutan sesuai Perihal surat, misalnya Perihal yang berhubungan
dengan Pendataan diserahkan ke bagian Program dan Data, atau Perihal
yang berhubungan dengan Sengketa Hukum akan di serahkan ke bagian
Teknis dan Hukum, atau Perihal yang berhubungan dengan Administrasi
akan di serahkan ke bagian Keuangan.
6.

Surat sudah diverifikasi oleh pihak Program dan Data, atau Teknis dan
Hukum, atau Keuangan akan disimpan dibagian Umum untuk dijadikan
arsip.

7.

Ditugaskan untuk merekap seluruh pegawai yang ada di Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung untuk verifikasi dan validasi data yang akan
megajukan tunjangan agar dapat memberikan informasi yang relevan
dengan syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah serta mengetahui
jumlah Pegawai yang bekerja di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

8.

Menginputkan data anggaran apa saja yang dibutuhkan pemerintah untuk
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung kemudian data tersebut diprint untuk
kemudian diserahkan ke Atasan untuk menghitung anggaran yang
diperlukan kedepannya.

9.

Ditugaskan untuk merekap seluruh pegawai Honorer yang ada di Dinas
Sosial Kota Bandar Lampung untuk verifikasi dan validasi data yang
akan mengikuti seleksi CPNS agar dapat memberikan informasi yang
relevan dengan syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah serta
mengetahui jumlah Pegawai Honorer yang bekerja di Dinas Sosial Kota
Bandar Lampung.
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3.3.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja lapangan (PKL) di Bagian
Sekretariat Kepegawaian di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung penulis mengalami
kendala pada proses pencetakan berkas dikarenakan minimnya ketersediaan Printer
yang ada pada ruangan kantor. Kendalanya jika saat ingin mencetak berkas Printer
yang digunakan sering mengalami kertas tersangkut diprinter dan kertas yang keluar
dari mesin printer sering keluar bersamaan sehingga berkas yang dibutuhkan harus
cepat menjadi terhambat.

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala
Berdasarkan kendala yang dihadapi penulis memberikan solusi dengan cara
sebagai berikut:
1. Solusi pertama Printer yang sering digunakan diruangan ini mengalami
kendala pada kertas yang menyangkut pada printer dikarenakan pada saat
pemasangan posisi kertas tidak terpasang dengan baik. Printer yang
mengalami kendala yaitu merk HP LaserJet P1102. Penulis memperbaiki
dengan cara membongkar printer dan melepaskan kertas yang tersangkut pada
Cartridge. Kemudian membersihkan bagian dalam printer yang kotor.

Gambar 3.9 Membongkar Printer
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2. Solusi kedua yaitu melakukan Sharing Printer yang bertujuan untuk
mempermudah kinerja user agar bisa Sharing dan membaca data komputer
lain dengan mengkonfigurasi jaringan pada komputer kita dengan network
setup. Penjelasan cara bagaimana melakukan Sharing printer adalah sebagai
berikut:

a) Pertama-tama buka menu Control Panel.
Salah satu cara membukanya adalah dengan menekan tombol Windows +
R kemudian ketikkan control panel lalu OK atau tekan Enter

Gambar 3.10 akses control

b) Jendela menu Control Panel terbuka. Untuk melakukan sharing printer,
kita

terlebih

dahulu

harus

mengaktifkan

File

and

printer

sharing. Pilih Network and Internet pada menu Control Panel.
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Gambar 3.11 Network and Internet

c) Setelah jendela Network and Internet terbuka, pilih Network and Sharing
Center.

Gambar 3.12 Network and Sharing Center

32

d) Kemudian pilih Change advanced sharing settings.

Gambar 3.13 Change advanced sharing settings.

e) Untuk sharing file maupun printer, pilih Turn on network discovery
dan Turn on file and printer sharing pada gambar yang diberi tanda
centang merah. Dengan mengaktifkan fitur ini, pengguna lain dapat
mengakses file atau printer yang telah di sharing.

Gambar 3.14 Mengaktifkan akses printer.
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f) Kemudian klik All Networks pilih Turn off password protected sharing.
Dengan begini setiap komputer atau PC yang ingin mengakses printer yang
telah dibagikan oleh PC A tidak perlu lagi memasukkan password login.
Selanjutnya klik Save changes.

Gambar 3.15. Menonaktifkan proteksi

g) Setelah mengaktifkan File and printer sharing, sekarang Anda bisa
melakukan sharing printer. Buka kembali Control Panel lalu pada kategori
Hardware and Sound, pilih View Devices and Printers.

Gambar 3.16 File and printer sharing
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h) Kemudian, klik kanan pada salah satu printer yang ingin di-sharing
(online) lalu pilih Printer properties.

Gambar 3.17. Pemilihan Printer yang akan di sharing

i) Pindah ke tab Sharing kemudian centang Share this printer kemudian beri
nama pada printernya (opsional). Selanjutnya klik OK.

Gambar 3.18 Sharing
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Jika cara diatas sudah selesai dilakukan maka selanjutnya adalah cara
mengakses printer yang telah dishare, berikut langkah-langkah yang harus
dilakukan :

1. Setelah melakukan pengaturan pada komputer A, pada komputer/laptop
yang ingin mengakses printer yang telah dishare perlu melakukan sedikit
pengaturan. Pastikan komputer/laptop mengaktifkan Turn on network
discovery dan Turn on file and printer sharing. Selanjutnya pilih Save
changes.

Gambar 3.19 Advance sharing settings

2. Untuk mengakses printer bisa diakses melalui File Explorer. Buka File
Explorer bisa dengan cara menekan tombol Windows + E kemudian
pilih Network. Klik nama komputer yang telah terhubung dengan printer,
contohnya: DESKTOP-VQNT1C9
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Gambar 3.20 Akses Printer

3. Kemudian akan terlihat apa saja yang telah di-sharing oleh komputer
tersebut dimana salah satunya adalah printer tersebut. Klik kanan pada
printer kemudian pilih Connect. Tunggu sampai proses Connecting
selesai.

Gambar 3.21 Connecting Printer
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4. Sekarang, Anda sudah bisa mencetak dokumen dengan menggunakan
printer yang disharing tersebut. Ingat, saat akan mencetak dokumen, Anda
harus memilih nama printer tersebut. Pastikan Anda memilih printer yang
statusnya Ready.

Gambar 3.22 Printer Online dan selesai
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Sosial kota Bandar
Lampung, banyak pengetahuan dan pembelajaran dibidang Komputer dan
Telekomunikasi.
1. Mahasiswa diberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi
dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkulihan dan
membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.
2. Mahasiswa menerapkan ilmu etika profesi dalam beradaptasi dengan dunia
kerja.
3. Mahasiswa menerapkan ilmu aplikasi komputer di dunia kerja.
4. Mahasiswa diberikan tanggung jawab dalam mengatasi dunia kerja.

4.2 Saran

Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama kurang lebih 2
bulan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, saran yang dapat disampaikan oleh
penulis sebagai berikut :
1. Dinas Sosial Kota Bandar

Lampung dalam melaksanakan tugasnya

membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang informasi dan
teknologi.
2. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung juga memerlukan sumber daya manusia
yang cekatan serta dapat beradaptasi dengan tugas yang ada di lapangan serta
dapat ditugaskan dalam keadaan yang belum tentu sesuai dengan disiplin ilmu
yang dimiliki.
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