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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian baik softskill atau hardskill yang sudah diperoleh
selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan selama beberapa bulan,
penulis melaksanakan PKL di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selama
±2 bulan yaitu pada bulan April dan Juni 2017.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa bagian yaitu
Bagian Umum dan Keuangan, dan Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
Kegiatan di Bagian Umum dan Keuangan yaitu penginputan surat masuk dan
keluar, mengarsipkan surat, membuat DBR (daftar barang ruangan) dan
membagikan slip gaji karyawan, pada bagian Bagian Kepegawaian dan Teknologi
Informasi

kegiatannya

yaitu

perbaikan

komputer,

pembaruan

aplikasi,

pemasangan anti virus dan penginstalan ulang komputer.
Pada pelaksanaan PKL ditemui beberapa masalah yang kemudian
diusulkan beberapa saran untuk hal tersebut. Pada Bagian Umum dan Keuangan
Perlunya

dibangun

sistem

informasi

penggajian

berbasis

online

yang

memudahkan setiap bagian dalam mencari data informasi tentang gaji dll. Pada
bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi yaitu pemanfaatan komputer yang
telahadap di perusahaan tersebut, pembaruan aplikasi pada setiap komputer dan
pemasangan anti virus.

Kata Kunci :PKL,PTA Bandar Lampung, Umum dan Keuangan, Kepegawaian
dan Teknologi Informasi.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia
sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam
menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja
Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan
Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah
penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra
program PKL.
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah
ditempuh oleh mahasiswa di 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).
Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung merupakan bagian dari yurisdiksi
Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Peresmian Operasional Pengadilan Tinggi
Agama Bandarlampung dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1993 oleh Ketua
Mahkamah Agung R.I. yang diwakili oleh hakim agung M. Yahya, S.H.
bertempat dipendopo Gubernur Provinsi Lampung. Penulis memilih pengadilan
tersebut sebagai tempat melaksanakan PKL,penulis akan mempelajari sistem
informasi yang berjalan di pengadilan tersebut dan peranan sistem informasi
dalam prosesmengadili perkara dalam tingkat banding. Teori-teori yang dipelajari
selama masa perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan di kantor
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Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Dalam hal ini dapat menjadi proses
perbandingan, bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam
prakteknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik

1.2

Maksud dan Tujuan PKL

Adapun maksud dari pelaksanaan PKL antara lain :
1. Melatih mahasiswa/mahasiswi agar

memiliki kemampuan dalam

beradaptasi dengan lingkungan kerja.
2. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari
ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan
membandingkan dengan kondisi nyata yang ada dilapangan.
3. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam mencari solusi untuk
mengatasi permasalahan yang ada di dunia kerja, khususnya dibidang
peradilan agama.
Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL antara lain :
1. Menganalisis sistem peradilan agama di Kantor Pengadilan Tinggi
Agama Bandar Lampung.
2. Mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan system peradilan, serta
memperoleh wawasan dibidang ilmu tersebut.
3. Memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan teori
yang diperoleh dari bangku kuliah (sesuai dengan latar belakang
pendidikannya ).

1.3

Kegunaan PKL

Adapun kegunaan melaksanakan PKL bagi mahasiswa antara lain :
1. Untuk mengetahui sistem peradilan agama di Kantor Pengadilan Tinggi
Agama Bandar Lampung.
2. Memperoleh wawasan luas mengenai dunia kerja.
3. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas.
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4. Sebagai sarana dalam melatih mental, sikap, penerapan ilmu dan lebih
kompeten pada bidang tertentu.
5. Dapat mengetahui proses – proses kerja yang terdapat di instansi. Proses
kerja yang dimaksud adalah bagaimana hasil peradilan, tenaga kerja,
kedisiplinan dan keselamatan kerja.
Adapun kegunaan melaksanakan PKL bagi Universitas Teknokrat Indonesia
antara lain :
1. Dapat meningkatkan kemitraan bisnis terhadap instansi maupun
perusahaan yang menjadi mitra bisnis program PKL.
2. Untuk mempromosikan Universitas Teknokrat Indonesia.
3. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui
pengalaman praktik kerja lapangan.
Adapun kegunaan melaksanakan PKL bagi instansi antara lain :
1. Membantu Instansi / Lembaga dalam menyelesaikan tugas sehari-hari
selama Praktik Kerja Lapangan.
2. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia pengadilan /
instansi sehingga instansi tersebut dikenal oleh kalangan akademis.
3. Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa-mahasiswa
yang melakukan Praktik kerja lapangan.

1.4

Tempat PKL
Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung merupakan bagian dari

yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Peresmian Operasional
Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dilaksanakan pada tanggal 8 Februari
1993 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. yang diwakili oleh hakim agung M.
Yahya, S.H. bertempat dipendopo Gubernur Provinsi Lampung, tentang tugas
pokok yaitu Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara
yang

menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
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banding.

1.5

Waktu Pelaksanaan PKL
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lakukan pada tanggal 10 April 2017

sampai 2 Juni 2017 atau selama ±50 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi
Agama Bandar Lampung, dengan waktu kerja yaitu:
1. Jam kerja hari Senin sampai dengan kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB.
2. Jam kerja hari Jumat pukul 07.30 – 16.30 WIB.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1

Sejarah Pengadilan
Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992
tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi
Agama Jambi, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.
Sebelumnya Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung merupakan bagian
dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Peresmian Operasional
Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari
1993 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. yang diwakili oleh hakim agung M.
Yahya, S.H. bertempat dipendopo Gubernur Provinsi Lampung. Selanjutnya
tanggal tersebut dijadikan momentum peringatan HUT Pengadilan Tinggi Agama
Bandarlampung setiap tahunnya.
Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada waktu itu
menyewa gedung di Jalan Mayor Salim Batubara Teluk Betung Bandarlampung
dari tahun 1993 s.d 1995. Dan pada tahun 1995 Pengadilan Tinggi Agama
Bandarlampung mulai menempati kantor sendiri yang terletak di Jalan Basuki
Rahmat Nomor 24 Telp.489814 fax.489813 dan sekarang Nomor Fax. 476054
dan situs web : www.pta-bandarlampung.go.id sampai sekarang.
Pada saat tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengadilan Tinggi Agama
Bandarlampung diserahterimakan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palembang Drs. Syamsuhadi Irsyad, S.H. kepada Pengadilan Tinggi Agama
Bandarlampung Drs. H. Yusuf Ilyas, SH. wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi
Agama Bandarlampung pada saat itu meliputi 5 (lima) Pengadilan Agama yaitu :
Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, Pengadilan Agama Metro Kelas IB,
Pengadilan Agama Kalianda Kelas II A, Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II A,
dan Pengadilan Agama Krui Kelas II A.
Selanjutnya, pada Tahun 1998 dibentuk 2 (dua) Pengadilan Agama, yaitu
Pengadilan Agama Tanggamus (Pecahan dari Pengadilan Agama Kalianda) dan
Pengadilan Agama Tulang Bawang (Pecahan dari Pengadilan Agama Kotabumi)
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berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 145/1998 tanggal 16 September
1998 tentang Pembentukan antara lain Pengadilan Agama Tulang Bawang dan
Pengadilan Agama Tanggamus oleh Presiden R.I. Baharuddin Yusuf Habibi.
Pada tahun 2002 dibentuk pula 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu :
Pengadilan Agama Gunung Sugih (pecahan dari Pengadilan Agama Metro) dan
Pengadilan Agama Blambangan Umpu (Pecahan dari Pengadilan Agama
Kotabumi) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 62/2002 tanggal 28
Agustus 2002 tentang Pembentukan antara lain Pengadilan Agama Gunung Sugih
dan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh Presiden RI Megawati Sukarno
Puteri.

Gambar 2.1 Logo Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memiliki Visi dan Misi yaitu
sebagai berikut:
1. Visi
Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Yang Bersih,
Berwibawa, Dan Profesional Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan
Menuju Supremasi Hukum.
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2. Misi
1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.
3. Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
5. Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan.
6.

2.2

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.

Struktur Organisasi
Struktur organisasi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

ditunjukkan dalam Gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
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Unsur-unsur Organisasi Perusahaan terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan / Pejabat Negara :
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim Tinggi
b. Unsur pelaksana yaitu Kepala Bagian
Susunan Organisasi Pengadilan adalah sebagai berikut :
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Hakim Tinggi
d. Panitera yang membawahi :
1) Panmud Hukum
2 ) Panmud Banding
3 ) Panitera Pengganti

e. Sekretaris yang membawahi :
1) Bagian Umum dan Keuangan yang terdiri dari :
a). Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
b). Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
2) BagianPerencanaan dan Kepegawaian yang terdiri dari :
a). Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
b).SubBagian Rencana Program dan Anggaran
3 ) Bendahara

2.3

Kegiatan Umum Pengadilan
Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara

yang

menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat

banding.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut
perkara-perkara :
1. Perkawinan;
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2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi Syari'ah.

Di samping itu, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung juga bertugas
dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan
mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama
mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan
administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum
Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.
4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim,
Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.
5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat
Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan
dengan seksama dan sewajarnya.
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan
sebagainya.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1.

PELAKSANAAN PKL:
ANDI MARJULI YAHYA, NPM 14311387

3.1.1 Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan PKL di Kantor pengadilan tinggi agama
Bandar Lampung penulis ditugaskan di Bagian Umun dan Keuangan
Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan
surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokalan,
perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta
penyusunan laporan.
Bagian umum mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan pengadaan
2. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan
3. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
4. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan
verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan
dan,
5. Penyiapan bahan pelaksaanaan, pemantauan serta penyusunan laporan.
Bagian umun dan Keuangan mempunyai dua sub bagian, yakni :
1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanaan, keprotokolan
dan hubungan masyarakat.
2.Subbagian

Keuangan

melaksanakan

dan

Pelaporan

mempunyai

tugas

penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan,

perbendaharaan, akuntansi

dan verifikasi, pengelolaan barang

negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan,
serta penyusunan laporan.
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3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di Pengadilan
Tinggi Agama Bandar lampung yaitu :
a. Perekaman Data Surat Masuk
Bertugas mengintputkan surat masuk kedalam aplikasi Tata Naskah
Dinas Elektronik disingkat TNDE, TNDE adalah pengolahan
informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapaan,
pengamanaan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas,
pada media yang digunakan dalam komunikasi kedinasaan. data yang
diinputkan adalah Tanggal surat, Nomor surat, Asal surat, Tanggal
terima surat, Ringkasan surat, dan sifat surat (penting, Rahasia, Biasa).
Kemudian menscan surat dan mengupload surat jika jenis surat rahasia
menscan bagian amplopnya saja kemudian klik simpan.

Gambar 3.1 Input Surat Masuk
b. Membuat Lembar Disposisi
Bertugas menyiapkan formulir disposisi surat masuk bagi atasan untuk
menuliskan perintah bagi bawahan dalam menindak lanjuti surat
masuk, dengan cara mengisi format-format pada lembar disposisi surat
seperti :
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1) Tanggal Terima surat
2) Jenis surat
3) Tujuan surat
4) Tanggal surat
5) Nomor surat
kemudian mengantarkan lembar disposisi berserta surat pada yang
bersangkutan agar segera diproses.
c. Mengarsip Surat Masuk
Surat masuk yang diterima, setelah diinputkan kedalam aplikasi TNDE
dan telah diberi nomor agenda lalu halaman depan surat di fotocopy
kemudian disimpan berurutan berdasarkan nomor dalam satu berkas.
Ini bertujuaan sebagai bukti bagi operator surat masuk jika ada
komplain atau hilangnya berkas.atau kesalahan inputan di aplikasi
TNDE.
d. Operator Mesin Fotocopy
Bertugas mengoperasikan mesin fotocopy dan melayani seluruh
karyawan di Pengadilan Tinggi Agama bagi yang ingin melakukan
fotocopy berkas atau dokumen-dokumen, ini biassnya dilakukan oleh
karyawan yang ingin mengarsipkan berkas atau dokumen-dokumen.
e. Menginstal Printer Epson L360
Ditugaskan menginstal driver printer pada beberapa komputer yang ada di
Pengadilan Tinggi Agama Bandar lampung dengan cara :
1. Mendownload driver di website resmi Epson dan sesuai dengan tipe
printer dan windows yang akan digunakan.
2. Membuka aplikasi yang sudah di download untuk melakukan
penginstallan
3. Setelah jendela Epson printer Utility Setup tampil, ini harus
menentukan apakah printer Epson ini akan menjadi default/standar
atau tidak jika tidak hilangkan tanda centang pada opsi tersebut
kemudian klik ok untuk melanjutkan instalasi
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4. Pada jendela select a language tentukan bahasa yang ingin
digunakan dan menampilkan Epson Eula berisi License agreement
yang harus disetujui, oleh karna itu klik opsi Agree dan menunggu
hingga driver printer selesai diinstal.
f. Menghubungkan Komputer Pada Printer
Dan

menghubungkan

komputer

dengan

printer

dengan

cara

menghidupkan printer dan menghubungkan kabel USB printer dengan
slot USB komputer dan tinggal menunggu hingga instalasi port USB
selesai di konfigurasi.
g. Menginstal CCTV
Ditugaskan menghubungkan komputer ke CCTV yang ada di Pengadilan
Tinggi Agama Bandar lampung sebelumnya CCTV yang ada di
Pengadilan tersebut sudah mengunakan ficktur cloud access dan sudah
terhubung ke server relay tinggal menginstal aplikasi CMS

yang

support cloud access agar CCTV tersebut dapat dibuka dikomputer :
1) Pertama-tama instal terlebih dahulu aplikasi CMS pada
komputer anda setelah itu buka aplikasi tersebut
2) Kosongkan password lalu klik Login
3) Pada jendela prompt klik ok kemudian kelik system - device
manajer
4) Klik ADD AREA – beri nama Zone terserah anda – klik OK
5) Klik pada Zone My CCTV – klik ADD DEVICE – beri nama
device – isi IP Address CCTV anda, isi username dan password
CCTV –klik OK
6) Lakukan double klik pada device Kantor – setelah kamera pada
CCTV anda sudah muncul, klik kanan pada device Kantor –
pilih Connect all video (Main Stream)
7) Maka kamera CCTV anda pun tampil pada layar Monitor
CMS.
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3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
Adapun kendala yang penulis hadapi saat melakukan PKL di Kantor
Pengadilan Tinggi Agama Bandar lampung :
1. Masalah yang sering terjadi adalah mesin fotocopy canon IR 3570
yang eror sering terjasi paper jam atau disebut kertas nyangkut
2. Driver scanner yang sering tidak terdeteksi oleh komputer
3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
Adapun beberapa solusi dari penulis untuk mengatasi kendala tersebut:
1. Menurut Rizal (2005) dalam chanel youtubenya yang berjudul cara
mengatasi paper jam pada canon IR 3570/2870/4570/2270 langkah
langkah yang harus dilkukan untuk mengatasi masalah tersebut :
a. Dengan cara melihat petunjuk pada layar indikator

Gambar 3.2 Layar Indicator
b. Dan membuka cover bagian belakang sesuai petunjuk

Gambar 3.3 Membuka Cover Belakang
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c. Dan untuk mengambil kertas yang tersangkut didekat pemanas ada
tuas bantuan yang bisa digunakan untuk mengelurakan kertas

Gambar 3.4 Mengeluarkan Kertas Dengan Tuas Bantuan

2. Menurut Raihan (2007) dalam jurnalnya yang berjudul cara mengatasi
scanner yang tidak terbaca oeleh komputer ada beberapa cara untuk
mengatasinya:
a. Unistall driver Scanner lalu install kembali
Hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah driver scanner up atau
tidak, driver yang corrupt biasanya karena beberapa file driver
terkena virus dan secara tidak sengaja dihapus oleh antivirus
(untuk alasan keamanan). Oleh karena itu, menguninstall driver
scanner lalu menginstallnya kembali mungkin dapat menjadi solusi
b. Ganti kabel data denga kabel data lain
Hal ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah tidak terdeteksinya
perangkat keras printer disebabkan karena kabel data yang rusak,
c. Pindahkan USB connector dari scanner ke USB port lain pada
komputer.
USB port yang (saat ini) digunakan untuk menghubungkan scanner
dengan komputer dalam keadaan baik atau rusak, karena ada
kemungkinan scanner tidak terdeteksi saat

kabel datanya

dihubungkan pada salah satu USB port namun terdeteksi jika
dihubungkan pada USB port lain.

15

3.2.

PELAKSANAAN PKL:
MAHMUD BADAWI, NPM 14311690

3.2.1. Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan PKL di Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung penulis ditugaskan di bagian Umum & Keuangan di bawah bimbingan
Ujang Solihin,S.Ag.,M.H.,M.M, Kepala Bagian Umum & Keuangan.

3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di Pengadilan
Tinggi Agama Bandar Lampung yaitu :
a. Penginputan Surat Keluar
Bertugas menginputkan surat keluar ke dalam sistem TNDE (Tata
Naskah Dinas Elektronik), Adapun Penjelasan alur surat keluar :
a. Pembuatan Konsep Surat Nondisposisi (Surat Inisiatif) mekanisme
pembuatan surat keluar yang tidak melalui proses disposisi diawali
dengan pembuatan konsep surat.
1) Konsep surat dibuat oleh unit kerja yang mempunyai inisiatif
membuat konsep surat keluar.
2) Konsep surat dibuat dengan menggunakan template/borang
acu naskah dinas. Apabila diperlukan, konsep surat dapat
diajukan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.
b. Tindak Lanjut Laporan Disposisi.
c. Laporan disposisi yang telah disepakati pada alur sebelumnya
dapat menjadi konsep surat keluar.
d. Unit kerja akan membuat agenda surat keluar untuk mendapatkan
nomor agenda.
e. Surat diberi nomor dengan memilih format penomoran yang
berlaku.
f. Surat yang telah lengkap dan siap untuk dicetak.
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g. Surat yang telah dicetak dibubuhi tanda tangan dan cap, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
h. Langkah terakhir adalah melakukan pemindaian terhadap surat yang
telah dibubuhi tanda tangan dan cap untuk disimpan sebagai
dokumen elektronik.
i.

Setelah tersimpan, aplikasi TNDE peradilan menyediakan fungsi
surat keluar bisa dikirim via online yang dapat ditujukan ke
Ditjen Badilag atau PTA seluruh Indonesia. Selain via online, ada
menu via offline yang menyediakan form bukti pengiriman surat via
pos.

b. Membuat DBR (Daftar Barang Ruangan)
Bertugas untuk membuat daftar barang ruangan dan mendata barang sesuai
dengan kondisi yang ada di dalam ruangan.Kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan petunjuk umum dan khusus bagi pelaksanaan penatausahan
Barang Milik Negara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung dan untuk mewujudkan administrasi serta mendukung
terwujudnya tertib pengelolaan Barang Milik Negara dan Pelaporannya.

c. Membagikan Slip Gaji Pegaawai di Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung.
Bertugas untuk membagikan slip gaji kepada seluruh pegawai di
pengadilan tinggi agama Bandar lampung setiap satu bulan sekali, yang
terdiri dari :
a. 17 Hakim
b. 40 Non Hakim
Dalam melaksanakan tugas penulis menemui satu per satu pegawai yang
akan dibagaikan slip gaji, penulis membutuhkan waktu hingga 3 hari
dalam membagikan slip tersebut dikarenakan banyak pegawai yang tidak
masuk pada saat pembagaian slip .
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3.2.3. Kendala yang Dihadapi
Adapun kendala yang penulis hadapi saat melakukan PKL di Pengadilan
Tinggi Agama Bandar Lampung :
1. Pada saat membagikan slip gaji pegawai penulis kesusahan dalam mencari
pegawai di karenakan posisi pegawai yang tidak pada posisinya dan
luasnya area di pengadilan tinggi agama .
2. Komputer cenderung berat dan hang saat sistem sedang berjalan
dikarenakan banyaknya data yang tersimpan dan masih kecilnya Prosesor
dan ram yang digunakan.

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
Adapun beberapa solusi dari penulis untuk mengatasi kendala Pada saat
membagikan slip gaji pegawai dan computer cencerung berat dan hang saat
system sedang berjalan :
1. Perlunya dibangun sistem informasi pengajian berbasis online yang
memudahkan setiap bagian dalam mencari informasi tentang gaji dll.
Menurut Irwan Yulistiawan , Nur Aeni Hidayah dan Zainul Arham
dalam jurnal nya yang ber judul Rancang Bangun Sistem Informasi
Penggajian Karyawan (Studi Kasus: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Harta Insan Karimah). Dijelaskan bahwa Manajemen Sumber Daya
Manusia dalam proses kompensasi (dijabarkan dalam kebijakan
penggajian terhadap karyawan) berperan sangat penting dalam rangka
meningkatkan kinerja karyawan suatu organisasi, baik organisasi yang
profit oriented maupun organisasi nirlaba. Ketidakcakapan manajemen
dalam mengelola sumber daya manusianya bisa menyebabkan
ketidakharmonisan hubungan karyawan dan manajemen organisasi
tersebut. Apabila hal ini tersebut terus berlanjut tanpa ada penanganan
yang baik, akan mengakibatkan turunnya motivasi kerja para
karyawan, sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
2. Menurut Eko Marpanaji (2007) tentang merawat komputer agar tidak
cenderung berat dan hang adalah:
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a) Uninstall atau buang program yang tidak berguna. Ruang harddisk
yang terlalubanyak tersita akan memperlambat proses baca/tulis
(read/write) harddisk sehingga beban kerja komputer akan lebih
berat sehingga harddisk akan cepat rusak. Biasanyaakan muncul
warning jika ruang (space) hardisk sudah mulai penuh. System
operasi windows sudah mendukung terhadap penggunaan ruang
harddisk yang sudah mulai penuh.
b) Bersihkan Recycle Bin secara rutin. Sebenarnya file/folder yang
kita hapus tidak langsung hilang dari harddisk karena akan
ditampung dahulu di Recycle Bin, meskipun ada beberapa jenis
pengaturan yang bisa kita gunakan antara lain memberikan
peringatan saat menghapus, hapus lalu simpan di tempat sementara
atau hapus permanen. Pengaturan untuk jenis “hapus lalu disimpan
ditempat penampungan” ini bertujuan agar suatu saat apabila Anda
masih membutuhkannyadapat mengembalikan lagi. Recycle Bin
yang sudah banyak juga akan menyita ruang harddisk yang dapat
menyebabkan pembacaan harddisk menjadi lambat.
c) Tutup/close program yang tidak berguna, karena setiap program
yang dijalankan ataudi-load akan membutuhkan memory (RAM)
sehingga semakin banyak program yang dijalankan semakin
banyak memory yang terpakai. Hal ini selain dapat menyebabkan
komputer berjalan lambat (lelet) juga beban kerja menjadi lebih
berat yang akhirnya dapat memperpendek umur komponen /
komputer.
3.3.

PELAKSANAAN PKL:
ANTON APRIYOGI, NPM 14311599

3.3.1 Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan PKL di Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung penulis ditugaskan dibagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi
dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, evaluasi, dokumentasi, serta
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penyusunan laporan. Yang dibawah bimbingan Siti Aminah, S.Fil. I., M.H.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

3.3.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di Pengadilan
Tinggi Agama

Bandar Lampung yaitu membantu pemasangan kabel LAN,

memperbaiki komputer, pemasangan anti virus comodo, pembaruan aplikasi pada
komputer, pembackup an database pada komputer server, pemasangan printer dan
scanner, instal ulang komputer.
a. Perbaikan Komputer
Perbaikan komputer dilakukan jika ada pegawai yang melapor bahwa
komputer yang terpasang di meja pegawai bermasalah. perbaikan ini
dilakukan apabila bagian-bagian komputer rusak parah atau tidak bisa
berfungsi lagi.
Dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, penulis harus berhati-hati untuk
menentukan apa saja yang harus diganti dan apa saja bagian yang masih
bisa diperbaiki tanpa harus di ganti.
Adapun proses yang terjadi pada perbaikan komputer:
1. Penulis mengecek komputer yang bermasalah.
2. Penulis memastikan dibagian mana saja yang rusak parah dan
dibagian mana saja yang masih bisa diperbaiki tanpa harus diganti.
3. Jika penulis sudah mengetahui dibagian mana yang bermasalah dan
tidak bisa diperbaiki lagi, lalu penulis meminta izin pada pegawai
dibagian persediaan bahwa ada komputer yang bermasalah dan
harus diganti, lalu pegawai megecek dibagian gudang ada atau
tidak alat-alat komputer yang diperlukan untuk pergantian.
4. Jika penulis sudah mendapatkan izin dan alat-alat yang diperlukan
juga sudah tersedia, lalu penulis melakukan pergantian dibagian
komputer yang rusak parah dan memperbaiki bagian komputer
yang masih bisa diperbaiki, pergantian dan perbaikan ini
memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam, karena penulis harus teliti
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karena kesalahan sedikit bisa membuat komputer akan error atau
tidak bisa berfungsi.
b. Pembaruan Aplikasi
Bertugas untuk mengecek setiap aplikasi dikomputer apabila ada aplikasi
yang sudah usang atau versi lama, penulis akan memperbarui aplikasi
tersebut. Aplikasi didalam komputer memang harus diperbarui untuk
mambantu kinerja aplikasi lebih cepat dan memperbaiki permasalahan
pada aplikasi yang lama, menghapus aplikasi yang tidak berguna,
memastikan aplikasi komputer yang dibutuhkan sudah lengkap atau
belum.
Penulis juga memastikan aplikasi yang diperbarui sudah full version atau
belum dan juga meminta lisensi lagi dari pihak penerbit aplikasi tersebut.
c. Instal Ulang Komputer
Bertugas menginstal ulang setiap komputer yang sudah lama tidak diinstal,
terkadang komputer akan mengalami kerusakan pada sistem operasinya.
Mungkin akibat crash, atau akibat hilangnya file-file sistem operasi
tersebut. Setiap komputer pasti berbeda-beda dalam hal kecocokan dengan
sistem operasi. Bisa jadi laptop dulu cocok windows xp, tapi tidak cocok
windows 10. Atau sebaliknya, sebuah komputer yang cocok windows 10
tapi tidak cocok jika diisi windows xp. Jika komputer tidak cocok dengan
sistem operasi yang diinstal, komputer akan lambat, sering terjadi error,
dan susah digunakan, Jadi penulis harus mencocokan sistem operasi apa
yang cocok di setiap komputer.
Untuk menyelesaikan tugas tersebut, penulis membutuhkan waktu 8
(delapan) hari karena jumlah komputer yang banyak sekitar 30 unit
komputer.
d. Pemasangan Anti Virus Comodo
Anti Virus Comodo adalah aplikasi yang cukup powerfull, gratis dan
sederhana dengan interface yang mudah dipahami. Comodo Firewall
adalah firewall yang sangat baik yang dikemas dengan opsi advanced.
Selain firewall, Comodo dikemas dalam satu paket bersama tools anti
malware yang dikenal dengan Defense+. Penulis bertugas untuk
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pemasangan anti virus comodo disetiap komputer pegawai, komputer
pasti pernah terkena virus yang mengakibatkan komputer susah
digunakan, komputer lambat, sering terjadi error, data yang didalam
komputer tidak bisa dibuka, sering hilangnya data penting, dan tidak bisa
membuka aplikasi dikomputer. Karena itu penulis bertugas memasang
anti virus comodo dan sekaligus membersihkan virus yang sudah
terlanjur ada pada komputer.
Manfaat pemasangan anti virus comodo ini untuk melindungi komputer
dari virus, mempercepat kineja komputer, menghindari crash pada sistem
operasi, menghindari aplikasi yang tidak bisa di buka akibat virus,
menghindari data yang hilang akibat virus, dll.
Penulis membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) jam untuk menyelesaikan
pemasangan anti virus, karena banyaknya komputer yang bermasalahan
dan sulit untuk membersihkan virus yang sudah ada didalam komputer.
3.3.3 Kendala yang Dihadapi
Adapun kendala yang penulis hadapi saat melakukan PKL di Pengadilan
Tinggi Agama Bandar Lampung :
1. Koneksi jaringan komputer yang terkadang mati sangat mengganggu saat
proses pembaruan aplikasi-aplikasi karena

menggunakan

jaringan

komputer.
2. Tanggal dikomputer sering berubah-ubah, mengakibatkan salah dalam
proses penginputan.

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala
Penulis telah menyimpulkan beberapa solusi untuk mengatasi kendala
dimana koneksi jaringan komputer yang terkadang mati dan tanggal komputer
sering berubah-ubah :
1. Menurut Bambang Supradono dalam jurnalnya yang berjudul Perhitungan
Wireless Lan Pada Jaringan Wan (Wide Area Network) Untuk Komunikasi
Data Di 3 Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang (2008) ada
beberapa solusi yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut adalah :
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a. Mencoba merestart jaringan LAN dengan cara mematikan powernya
kemudian dihidupkan kembali.
b. Mencoba menukar kabel LAN penghubung dari Modem ke Ethernet
karena kemungkinannya kualitas kabel sudah tidak layak atau saat
crimping kabel ke socketnya tidak benar sehingga mengakibatkan
kualitas kabel tidak bagus bahkan tidak ada konektifitas sama sekali.
c. Memeriksa antivirus yang ada diserver kemudian mencoba melihat
difolder Quarantine/Vaultnya.

2. Menurut Haysim M,ST. (2008)

Jam dan setting tanggal BIOS selalu

berubah-rubah. Disebabkan baterai CMOS sudah tidak berfungsi dengan
baik .
Berikut langkah langkah mengganti baterai CMOS:
a. Buka casing komputer.
b. Cari letak baterai CMOS dan keluarkan baterai tersebut cara
mengeluarkan baterai ini adalah dengan mencongkel sisi yang telah
disediakan pada tempat batterai CMOS.
c. Masukkan baterai CMOS yang baru.
d. Setelah baterai CMOS yang baru telah dipasang pada tempatnya,
hidupkan komputer dan masuklah ke BIOS,untuk masuk ke BIOS ada
beberapa cara yang berbeda tergantung dari jenis motherboard yang
dipakai. Biasanya cukup dengan menekan delete,F1 atau F2 pada
keyboard saat komputer melakukan proses booting.
e. Settinglah BIOS dengan mengatur tanggal dan waktu pada BIOS
kemudian tekan F10 untuk menyimpan settingan yang telah dibuat
menu save change and exit pada halaman utama BIOS seperti pada
gambar dibawah.
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Gambar 3.5 BIOS Setup Dialog
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BAB IV
PENUTUP
4.1

Simpulan
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama menjalani

Parktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
pada beberapa bidang, maka dapat disimpulkan :
1. Penulis melakukan pembuatan sistem informasi tentang penggajian
berbasis online sehingga dapat memudahkan setiap bagian dalam
mencari informasi tentang gaji .
2. Penulis melakukan maintance secara berkala pada perangkat Software
maupun hardware untuk mengoptimalkan kinerja komputer sehingga
dapat membantu pekerjaan khususnya di Pelayanan Masyarakat bisa
lebih baik.
3. Penulis melakukan pembaruan Sistem Operasi & Software sehingga
sangat berguna bagi kinerja sebuah teknologi.
4. Penulis mendapat banyak manfaat diantaranya :
a. Mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait
dengan sistem informasi di Pengadilan Agama. Sehingga penulis
dapat menambah wawasan yang penulis dapatkan selama ini.
b. Mengetahui seberapa jauh kemampuan yang sudah kami dapatkan
dalam dunia perkuliahan. Sehingga suatu saat nanti ketika kami
memasuki dunia kerja tidak akan ragu untuk melakukannya, karena
sebelumnya sudah mempunyai pengalaman dalam dunia kerja yang
baik.
4.2

Saran
Setelah Penulis Menjalankan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan di

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Penulis ingin memberikan beberapa
saran bagi perusahaan diantaranya adalah :
1. Perlu di adakan pembaruan sistem yang berjalan pada perusahaan sehingga
selalu dapat memenuhi kebutuhan
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2. Ditingkatkan kembali kualitas dan kuantitas sarana perlengkapan
elektronik di bidang Sarana dan Komunikasi. Sebagian komputer kurang
pemeliharaan dan update.
3. Perangkat hardware pendukung pekerjaan seperti printer dan scaner
sebaiknya di tambah jumlahnya untuk menunjang pekerjaan agar lebih
maksimal.
Penulis juga memberi saran untuk mahasiswa yang akan melakukan PKL
di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung :
1. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL sudah menguasai program
standard kantor seperti microsoft office.
2. Diharapkan bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Praktek Kerja
Lapangan harap menjaga nama baik Universitas dan almamater.
3. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Praktek Kerja
Lapangan khusunya di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung agar
mempunyai rasa inisiatf.
4. Tunjukan rasa disiplin dalam kerja, dan menjaga etiket yang baik bagi
mahasiswa.
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