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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) 

DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA LAMPUNG 

 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh mahasiswa/i Universitas Teknokrat Indonesia di instansi atau 

perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan 

pendidikan Strata satu (S1) Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) 

Universitas Teknokrat Indonesia, dan merupakan kegiatan untuk menerapkan 

teori-teori yang telah diterima saat proses pembelajaran perkuliahan ke dalam 

dunia kerja yang sebenarnya. Dalam Praktik Kerja Lapangan di Direktorat Lalu 

Lintas Polda Lampung (DITLANTAS) ini penulis diletakan di bagian 

Subbagrenmin, Bagbinops, dan Kasubdit Dikyasa. 

Dibagian Subbagrenmin penulis melakukan pembukuan surat masuk dan 

surat keluar kemudian diarsipkan dan mendistribusikan laporan ke bidang masing-

masing. Sedangkan di bagian Bagbinops penulis mengarsipkan surat masuk dan 

surat keluar, medesain Banner, installasi Windows dan di Kasubdit Dikyasa 

penulis mendistribusikan surat nota dinas, surat perintah, surat pengantar, surat 

telegram, mencatat surat masuk surat keluar, mengarsipkan surat dan 

mengarsipkan laporan. Sehingga di bagian Subbagrenmin saat pembukuan surat 

masuk dan surat keluar terjadinya kehilangan surat karena tidak adanya 

keterangan peminjaman, di bagian Bagbinops  komputer mengalami Blue screen, 

lambat dalam memproses dan sering terjadinya Not Responding. Sedangkan di 

bagian Kasubdit Dikyasa pengarsipan surat yang kurang rapi membuat sulit untuk 

mencari data laporan yang dibutuhkan. 

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang disebutkan diatas, maka 

penulis di bagian Subbagrenmin membuat buku peminjaman surat untuk 

menghindari terjadinya kehilangan surat atau ketidaktahuan keberadaan suatu 

surat. Dibagian Bagbinops penulis melakukan instalasi dengan cara cloning 

system atau melakukan back up/restore sistem operasi beserta software dan driver 

nya untuk mengatasi terjadinya Not Responding. Sedangkan di bagian Kasubdit 

Dikyasa membuat label penamaan pada masing-masing map laporan sehingga 

memudahkan dalam pencarian data laporan. 

 

Kata Kunci: PKL, DITLANTAS, Desain Banner, buku peminjaman dan label



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh mahasiswa/i Universitas Teknokrat Indonesia di instansi atau 

perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan 

pendidikan Strata satu (S1) Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) 

Universitas Teknokrat Indonesia, dan merupakan kegiatan untuk menerapkan 

teori-teori yang telah diterima saat proses pembelajaran perkuliahan ke dalam 

dunia kerja yang sebenarnya.Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa 

teori-teori dan kegiatan praktikum yang dipelajari selama perkuliahan dapat secara 

langsung dipraktikkan di tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan. 

Melalui pembekalan praktik kerja lapangan, dapat memberikan 

pengetahuan/wawasan yang berkaitan dengan dunia kerja yang sebenarnya, 

seperti materi pembekalan troubleshooting yang mempelajari tentang penanganan 

masalah pada komputer, materi pembekalan desain grafis, korespondensi, cara 

beretika dengan baik, pembuatan web, penggunaan microsoft office. Materi 

pembekalan tersebut dapat diterapkan dalam praktiknya sehingga teori-teori 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.  

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 

menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan 

handal. Dalam hal ini penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Direktorat 

Lalulintas Polda Lampung. Direktorat lalu lintas Polda Lampung bertugas 

menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi 

penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan 

rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, 

penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu 

lintas. 
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Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan melaksanakan praktik kerja 

lapangan di instansi ini untuk mendapatkan pengalaman mengenai penerapan 

sistem yang telah digunakan, mengetahui kegiatan tentang berlalu lintas yang 

meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas, Penegakan Hukum, Pengkajian 

masalah lalu lintas, Administrasi Regident pengemudi serta kendaran bermotor, 

melaksanakan Patrol Jalan Raya antar wilayah, serta menjamin Keamanan dan 

Keselamatan berlalu lintas. Sehingga dapat memproleh wawasan dan pengalaman 

di dunia kerja dan juga untuk mengimplementasi ilmu yang diperoleh selama 

pendidikan di kampus dalam hal penulisan laporan, menganalisa dan memberikan 

solusi terhadap permasalahan yang terdapat di Derektorat Lalu Lintas Polda 

Lampung (DITLANTAS). 

1.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Memahami bidang kerja Subagrenmin, Bagops dan sistem kerja 

Subdit Dikyasa di Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung 

(DITLANTAS). 

2. Memperoleh pengalaman kerja di bidang masing masing di Direktorat 

Lalu Lintas Polda Lampung (DITLANTAS). 

3. Menerapkan disiplin, rasa tanggung jawab, mandiri dan sikap 

profesional dalam bertugas sehingga menambah pengalaman dalam 

persiapan untuk terjun langsung kedunia kerja yang sesungguhnya. 

 

1.3. Kegunaan PKL 

1.3.1 Kegunaan PKL Bagi Mahasiswa 

Kegunaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa adalah: 

1. Mendapatkan pengalaman untuk bekal pada saat bekerja nanti. 

2. Dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di 

bangku perkuliahan. 

3. Menambah wawasan tentang instansi pemerintahan. 

4. Mengetahui dunia kerja yang sebenaranya. 

 

 



3 

 

 

1.3.1 Kegunaan PKL Universitas Teknokrat Indonesia 

Kegunaan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi Universitas 

Teknokrat Indonesia adalah: 

1. Mahasiswa dapat menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, agar kampus dapat menciptakan mahasiswa yang 

mampu bersaing di dunia kerja. 

2. Membina hubungan kerjasama yang baik antara pihak Universitas 

Teknokrat Indonesia dengan perusahaan atau lembaga instansi lainya. 

3. Menciptakan mahasiswa yang terampil di dunia kerja. 

 

1.3.2 Kegunaan PKL Bagi Perusahaan 

1. Membantu dan meringankan pekerjaan staff dalam mengatasi 

masalah- masalah yang ada dalam perusahaan. 

2. Menciptakan hubungan kerja antara perusahaan dengan Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

    Praktik kerja lapangan dilaksanakan di instansi Direktorat Lalu lintas 

Polda Lampung yang beralamat di jalan Pramuka No.23, Kemiling, 

Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35151 
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Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung 

Gambar 1.1 Denah Lokasi Direktorat Lalu lintas Polda Lampung 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

 Pelaksanaan praktik kerja lapangan pada instansi Direktorat Lalu lintas 

Polda Lampung dilaksanakan selama 2 bulan. Mulai dari tanggal 16 April 2018 

sampai dengan 9 Juni 2018. Dibawah ini adalah tabel jam kerja yang dilaksanakan 

pada Direktorat Lalu lintas Polda Lampung : 

Tabel 1.1  Jam Kerja Direktorat Lalu lintas Polda Lampung 

 

 

 

 

Hari Masuk Istirahat Pulang 

Senin 08.00 12.00 - 13.00 16.00 

Selasa 08.00 12.00 - 13.00 16.00 

Rabu 08.00 12.00 - 13.00 16.00 

Kamis 08.00 12.00 - 13.00 16.00 

Jumat 08.00   12.00 – 13.00 16.00 



 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1. Sejarah Singkat Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung 

 Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung yang biasa disingkat dengan 

Ditlantas berdirinya seiring dengan validasi dari Kepolisian Wilayah (Polwil) 

menjadi Kepolisian Daerah  (Polda) Lampung  yakni  pada tanggal 2 oktober 

1996 dengan Keputusan Panglima ABRI Nomor: Kep/06/IX/1996 Tanggal 10 

September 1996 Polwil Lampung berubah menjadi Polda Lampung dengan status 

Polda Tipe C yang merupakan likuidasi dari Polda Sumbagsel. Seiring dengan 

perkembangan dari masa kemasa dan juga dengan adanya perkembangan situasi 

dan kebutuhan  Polda Lampung statusnya ditingkatkan sesuai dengan Telegram 

Kapolri No Pol : TR/1787/ 1999 Tanggal 21 Oktober 1999 mengalami validasi 

dari Polda Tipe C menjadi Tipe B. Selanjutnya karena perkembangan situasi 

Propinsi Lampung statusnya ditingkatkan lagi berdasarkan Surat Keputusan 

Kapolri No. Pol : Skep/958/XII/2004 Tanggal 23 Desember 2004 Polda dari Tipe 

B menjadi Tipe B 1. 

Polda Lampung dalam struktur organisasinya terdiri dari beberapa 

Direktorat dan Biro untuk yang operasional salah satunya adalah Direktorat Lalu 

Lintas Polda Lampung. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung adalah bagian dari 

Polda Lampung yang pada saat masih Polwil adalah Satlantas Polwil yang 

kemudian berubah menjadi Baglantas Polwil Lampung, Direktorat Lalu Lintas 

Polda Lampung dipimpin oleh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) dan wakil yaitu 

Sesditlantas yang sekarang Sesditlantas berubah menjadi Wadir Lantas. Saat 

terbentuknya Polda Lampung yang beralamat di Jl. Wr Supratman dan Direktorat 

Lalu Lintas Polda Lampung sendiri terpisah tempatnya yang beralamat di Jl. Drs. 

Warsito,SH kantor Ditlantas bergabung dengan kantor Samsat.  

Pada tahun 2008 sekitar bulan Maret terjadi kebakaran di kantor Samsat 

otomatis kantor Ditlantas ikut terbakar setelah terbakar kantor Samsat pindah di  

Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung. Kemudian Direktorat Lalu Lintas Polda 

Lampung mengajukan ke Gubenur Lampung  tentang  lahan eks Samsat yang 

terbakar untuk dapat di hibahkan ke Polda Lampung untuk pembangunan kantor 

Ditlantas, namun Gubernur Lampung tidak berkenan, selanjutnya Direktorat Lalu 
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Lintas Polda Lampung ditawarkan 3 pilihan tempat oleh Gubernur Lampung, 

pertama lahan di belakang Rumah Sakit Bayangkara, Kedua tanah sekitar 3 hektar 

di Way Hui, dan yang ketiga yaitu bekas gedung KNPI yang berada Jl. Pramuka 

Rajabasa kemudian Kapolda menyetujui yang berada di bekas gedung KNPI  

karena sudah ada bangunan dan dekat dengan Samsat mengingat gedung KNPI 

tidak digunakan sudah lama kemudian direnovasi oleh Ditlantas, dengan status 

bangunan masih pinjam pakai dari Premprov. Kemudian pada Tahun 2017 sudah 

dihibahkan kepada Ditlantas Polda Lampung dan menjadi milik Direktorat Lalu 

Lintas Polda Lampung dan menjadi aset resmi Polda Lampung. 

 

2.2. Visi dan Misi Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung 

 

2.2.1 Visi 

“Terwujudnya Polantas Ditlantas yang profesional, Modern, Bermoral dan 

Dipercaya Masyarakat Guna Mewujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas”. 

 

2.2.2 Misi 

1. Pemeliharaan  dan mewujudkan pelayanan keamanan, keselamatan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang prima dan unggul secara 

cepat, tepat, efisien , transparan dan akuntabel. 

2. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dalam  

rangka upaya menangkal dan mencegah potensi gangguan keamanan 

di jalan serta menjamin keselamtan dan kelancaran arus lalu lintas 

orang dan barang. 

3. Melaksanakan pelaksanaan penegakan hukum secara professional, 

objektif, proporsional dan efektif  dibidang lalu lintas serta 

memberikan perlindungan, pengayaoman dan pelayanan secara mudah 

,trasnparan, akutabel dan tidak diskriminatif dalam rangka menjamin 

kepastian hukum dan rasa keadilan. 

4. Mengembangkan sinergi polisional yang proaktif berbasis pada 

masyarakat patuh dan sadar hukum. 
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5. Menjamin keberhasilan penanggulangan permasalahan lalu lintas guna 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan dalam 

negeri. 

6. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern 

seluruh sumber daya Polantas guna mendukung tugas Polri. 

7. Mewujudkan budaya tertib tertib lalu lintas dengan terus 

melaksanakan kampanye pelopor keselamatan berlalulintas. 

8. Mengembangkan sarana dan prasarana dibidang lalu lintas sesuai 

tuntutan dan harapan masyarakat serta pengoptimalan pusat kendali 

sistem informasi dan komunikasi lalu lintas angkutan jasa. 

 

2.3. Struktur Organisasi 

 

Sumber : Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 
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2.3.1. DIRLANTAS 

Direktur Lalu Lintas Polda Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan 

kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas 

(Dikmaslantas), penegakkan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi 

Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya 

antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas. 

 

2.3.2. SUBBAGRENMIN 

2.3.2.1 Subbagrenmin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a bertugas 

menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, 

personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan 

ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditlantas. 

2.3.2.2 Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara 

lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, 

personel, dan anggaran; 

b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel; 

c. pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN; 

d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, 

pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta 

pertanggung- jawaban keuangan; 

e. pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan  

f. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker 

dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, 

program, dan anggaran. 

2.3.2.3 Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh: 

a. Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, 

RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan 
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menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

program bidang lalu lintas di lingkungan Polda; 

b. Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum 

personel dan materiil logistik; 

c. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan 

keuangan; dan 

d. Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan 

urusan dalam. 

 

2.3.3. BAGBINOPSNAL 

2.3.3.1 Bagbinopsnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b bertugas 

melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, 

penyelenggaraan Anev serta pengelolaan teknologi informasi, dan 

dokumentasi lalu lintas. 

2.3.3.2 Dalam rangka melaksanakan tugas, Bagbinopsnal menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan bidang lalu lintas; 

b. Pelaksanaan Anev, serta pengumpulan dan pengolahan data, serta 

penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas; 

c. Pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi lalu lintas; dan 

2.3.4.2 Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh: 

a. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal), yang 

bertugas menyelenggarakan pembinaan operasi dan pelatihan fungsi 

lalu lintas; dan 

b. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev), yang bertugas 

menyelenggarakan Anev pelaksanaan operasional, serta pengumpulan 

dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi 

bidang lalu lintas. 
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2.3.4. SUBDITDIKYASA 

2.3.4.1 Subditdikyasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c bertugas 

membina dan melaksanakan kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan 

rekayasa di bidang lalu lintas. 

2.3.4.2 Dalam melaksanakan tugas, Subditdikyasa menyelenggarakan fungsi: 

a. pembinaan Dikmaslantas; 

b. pembinaan kerja sama lintas sektoral di bidang pembinaan 

prasarana jalan; dan  

c. pembinaan rekayasa di bidang sarana angkutan. 

2.3.4.3 Dalam melaksanakan tugas Subditdikyasa dibantu oleh: 

a. Seksi Pendidikan Masyarakat (Sidikmas), yang bertugas 

melaksanakan kerja sama dan pembinaan Dikmaslantas; 

b. Seksi Prasarana Jalan  (Siprasja), yang bertugas melaksanakan 

koordinasi lintas sektoral dalam rangka pembinaan prasarana jalan; 

dan 

c. Seksi Sarana Angkutan (Sisarang), yang bertugas melaksanakan 

koordinasi lintas sektoral dalam rangka pembinaan dan rekayasa 

sarana angkutan. 

 

2.3.5 SUBDITBINGAKKUM  

2.3.5.1 Subditbingakkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d 

bertugas membina pelaksanaan penegakan hukum termasuk tata tertib, 

penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali Lalu lintas. 

2.3.5.2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Subditbingakkum menyelenggarakan fungsi: 

a. pembinaan penanganan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas; 

b. pembinaan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lalu lintas; dan 

c. pembinaan tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan. 

2.3.5.3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Subditbingakkum dibantu oleh: 
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a. Seksi Kecelakaan Lalu Lintas (Silaka), yang bertugas 

menyelenggarakan pembinaan dan penanganan kecelakaan lalu lintas; 

b. Seksi Pelanggaran Lalu lintas (Sigar), yang bertugas 

menyelenggarakan pembinaan dan penanganan pelanggaran lalu 

lintas; dan 

c. Seksi Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Siturjawali), 

yang bertugas membantu membina dan menyelenggarakan tata tertib 

lalu lintas dan angkutan jalan. 

 

2.3.6 SUBDITREGIDENT 

2.3.6.1 Subditregident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf e bertugas 

menyelenggarakan dan membina pelaksanaan Regident kendaraan 

bermotor, SIM, STNK, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). 

2.3.6.2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Subditregident menyelenggarakan fungsi; 

a. pembinaan pelaksanaan Regident SIM; 

b. pembinaan pelaksanaan Regident STNK; dan 

c. pembinaan pelaksanaan Regident kendaraan bermotor dan BPKB; 

2.3.6.3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Subditregident dibantu oleh: 

a. Seksi Surat  Ijin Mengemudi (Si SIM), yang bertugas membina dan 

menyelenggarakan Regident SIM; 

b. Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Si STNK), yang 

bertugas membina dan menyelenggarakan Regident STNK; dan 

c. Seksi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (Si BPKB), yang bertugas 

membina dan menyelenggarakan Regident kendaraan bermotor dan 

BPKB. 
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2.3.7 SUBDITKAMSEL 

2.3.7.1 Subditkamsel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf f bertugas 

melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas, 

serta melaksanakan audit dan stadardisasi bidang lalu lintas. 

2.3.7.2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Subditkamsel menyelenggarakan fungsi: 

a. penganalisisan dampak lalu lintas pada rencana pembangunan pusat 

kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang berpotensi 

menimbulkan gangguan Kamseltibcarlantas dan angkutan jalan; 

b. pelaksanaan kerja sama lintas sektoral dalam rangka transformasi 

(perubahan bentuk) untuk memetakan permasalahan wilayah berkaitan 

dengan lalu lintas; dan 

c. pelaksanaan audit dan pengkajian operasional lalu lintas untuk kendali 

mutu dan kualitas kinerja. 

2.3.7.3 Dalam melaksanakan tugas Subditkamsel dibantu oleh: 

a. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Siamdal), yang 

bertugas melaksanakan analisa dampak lalu lintas pada rencana 

pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang 

berpotensi menimbulkan gangguan Kamseltibcarlantas dan angkutan 

jalan; 

b. Seksi Kerja Sama (Sikerma), yang bertugas menyelenggarakan kerja 

sama lintas sektoral dalam rangka transformasi (perubahan bentuk) 

untuk memetakan permasalahan wilayah berkaitan dengan lalu lintas; 

dan 

c. Seksi Standardisasi (Sistandardisasi), yang bertugas membantu 

menyelenggarakan audit dan pengkajian operasional lalu lintas untuk 

pengendalian mutu dan kualitas kinerja. 
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2.3.8 SAT PJR  

2.3.8.1 Sat PJR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf g bertugas 

menyelenggarakan patroli jalan raya dan TPTKP, termasuk kecelakaan 

lalu lintas serta tindakan pertolongan. 

2.3.8.2 Dalam melaksanakan tugas, Sat PJR menyelenggarakan fungsi: 

a. pembinaan teknis pelaksanaan patroli jalan raya antar wilayah; dan 

b. penindakan dan pertolongan pertama pada TPTKP lalu lintas; 

2.3.8.3 Dalam melaksanakan tugas, Sat  PJR dibantu oleh sejumlah Unit yang 

bertugas mengendalikan dan melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah 

termasuk penindakan, pemberian pertolongan, dan penanganan TPTKP 

lalu lintas. 

 

2.4 Logo Perusahaan 

 

 

Sumber :https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Lalu_Lintas 

Gambar 2.2 Logo direktorat lalu lintas polda lampung 
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2.5 Makna Logo Perusahaan 

a. Gambar Tameng adalah Lambang Perlindungan. Setiap anggota 

Polantas wajib memiliki kemampuan dan keterampilan serta ilmu 

pengetahuan yang dilandasi dengan mental kepribadian yang berjiwa 

Tri Brata dan Catur Prasetya dalam rangka tugas melindungi, 

mengayomi dan melayani masyarakat dari setiap gangguan 

Kamtibmas. 

b. Jari-Jari Tameng, berjumlah 22 diartikan sebagai tanggal lahirnya 

Polantas. 

c. Garis Marka berjumlah 9 diartikan sebagai bulan september yang 

merupakan bulan lahirnya polantas. 

d. Rantai berjumlah 2 diartikan kewenangan Polantas. 

e. Gambar Sayap adalah lambang inisiatif, melindungi dan 

mempermudah gerakan pelaksanaan tugas dari Polantas untuk 

melindungi setiap pemakai jalan dan memberikan rasa aman dan 

nyaman dalam berlalu-lintas. 

f. Gambar sayap terdiri dari tiga bagian yang menjadi jiwa dan semangat 

pengabdian bagi setiap anggota polantas, sayap dengan lima (5) helai 

berarti Pancasila,  sayap dengan tiga (3) helai berarti Tribrata, sayap 

depan empat (4) helai berarti Catur Prasetya 

g. Tiga Bintang menggambarkan simbol lalu lintas, urat nadi kehidupan, 

cermin budaya, cermin tingkat modernitas. 

h. Roda menggambarkan kehidupan sosial masyarakat yang dinamis. 

i. Padi dan Kapas berperan dalam mewujudkan kesejaterahan 

masyarakat. 

j. Seloka bertuliskan DHARMAKERTA menunjukan kerja dengan tulus 

dan ikhlas dengan penuh kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab. 

MARGA  adalah jalan raya dan para pengguna jalan. RAKSYAKA  

memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan. 



 

BAB III  

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 PELAKSANAAN PKL: 

IDA BAGUS ARDITA KENITEN, 15311006 

3.1.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan PKL di Direktorat Lalu Lintas Polda 

Lampung, penulis ditugaskan pada Bagbinopsnal , dibawah bimbingan Kompol 

Suseno Ys, S.H. selaku Kasubag Anev. Pekerjaan yang penulis lakukan dibagian 

Bagbinopsnal adalah pengarsipan surat perintah, melakukan pengarsipan surat 

masuk dan keluar, desain banner, dan instalasi sistem operasi windows. 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Ada pun pelaksanaan kegiatan  selama masa praktik kerja lapangan, 

penulis melakukan beberapa jenis kegiatan  di antaranya sebagai berikut : 

1. Mengarsip Surat Perintah  

Surat Perintah setelah selesai dibuat dan sebelum diserahkan kepada yang 

bersangkutan, maka surat perintah tersebut diduplikat terlebih dahulu yang 

bertujuan untuk arsip perusahaan jika dibutuhkan pada saat tertentu. 

Pengarsipan surat perintah ini diarsip keoutner surat perintah berdasarkan 

jenis surat yang tertulis di outner tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Arsip surat perintah 
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2. Mengarsipkan surat masuk dan keluar 

Mengarsipkan surat masuk dan keluar kemudian dicatat dalam buku surat 

masuk dan keluar serta surat diduplikat terlebih dahulu sebelum 

diserahkan kepada Kasubagbinops, surat yang sudah diduplikat diarsipkan 

kedalam outner surat masuk, dan surat keluar yang sudah dibuat dicatat 

dalam buku surat keluar dan masuk seperti kode surat, jenis surat, dikirim 

kepada, alamat dan penerima surat surat dibuat 2 rangkap untuk dikirim 

ketujuan perusahaan dan untuk selanjutkan diarsipkan ke dalam outner 

surat keluar. 

 

Gambar 3.2 Arsip surat masuk dan surat keluar 
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Gambar 3.3 Desposisi dirlantas 

 

3. Desain banner 

Desain banner untuk kegiatan kegiatan oprasional Direktorat Lalu Lintas 

Polda Lampung menggunakan corel draw dan photoshop dalam proses 

desain photosop digunakan untuk mengedit gambar atau foto yang akan di 

letakan di desain, Selanjutnya untuk proses desain pembuatan background 

dan penyatuan gambar dan tulisan dilakukan pada corel draw. 

Berikut ini contoh desain banner yang penulis buat di corelDRAW X5 : 
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Gambar 3.4 Contoh desain banner 

 

Desain banner tersebut digunakan untuk acara rapat koordinasi (rakor) 

fungsi lalu lintas dalam rangka kesiapan operasi ketupat 2018, dalam 

rangka menyambut hari raya idul fitri 1439 H   Direktorat Lalu Lintas 

Polda Lampung melakukan operasi ketupat untuk menertibkan pemudik 

mulai dari kelengkapan kendaraan seperti surat surat dan lain lain, 

sehubungan dengan diadakanya operasi ketupat 2018 maka  Direktorat 

Lalu Lintas Polda Lampung mengadakan rapat koordinasi fungsi lalu 

lintas  untuk mengkoordinasikan ke seluruh polres provinsi lampung. 

 

4. Instalasi sistem operasi windows 

Berhubungan dengan kebutuhan Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung 

dalam kegiatan yang dilakukan mengharusakan perangkat yang digunakan 

memiliki spesifikasi yang sama, baik hardware maupun software, minimal 

software yang digunakan. Ketika penulis melakukan praktik kerja lapangan 

di Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung penulis diberikan pekerjaan 

untuk menginstalasi sistem operasi windows 7 dan beberapa software 

termasuk driver dan lain-lain dikarenakan ada beberapa komputer yang 

mengalami masalah seperti Bluescreen lambat dalam memproses, dan 

sering tidak merespon atau not responding. 
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Gambar 3.5 Penginstalan computer 

 

3.1.3 Kendala yang Dihadapi 

Adapun kendala yang penulis hadapi pada saat melaksanakan PKL di 

Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung yaitu pada saat proses instalasi 

memerlukan waktu yang lama dikarenakan jumlah komputer yang berjumlah 15 

unit, di ruangan subbagrenmin 7 unit, bagbinopsnal 2 unit, dan di ruangan rapat 

ada 6 unit. Sehingga proses instalasi tidak cukup hanya dengan waktu satu hari 

dan hal ini sangat tidak efisien. 

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Dari kendala diatas penulis mengusulkan untuk melakukan instalasi 

dengan cara cloning system atau melakukan backup/restore sistem operasi 

beserta software dan drivernya. Menggunakan aplikasi Acronis Tru Image. 

Acronis True Image adalah sebuah aplikasi Backup/Restore yang bisa kita 

gunakan untuk membuat cloning sistem operasi beserta software dan drivernya 

sehingga dalam melakukan instalasi lebih cepat dan lebih efisien dalam waktu 
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instalasi daripada instalasi manual yang membutukan waktu yang lama pada saat 

proses instalasi manual.  

 
 Gambar 3.6 Acronis True Image 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan Acronis True 

image adalah client harus memiliki spesifikasi yang sama. Bersamaan dengan 

tempat kerja yang memiliki spesifikasi komputer yang sama jadi sangat tepat 

menggunakan Acronis True Image pada saat proses. 

 

3.2 PELAKSANAAN PKL: 

RENALDY CANIAGO, 15311059 

3.2.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan PKL di Direktorat Lalu Lintas Polda 

Lampung, penulis ditugaskan pada bagian Subbag Renmin, dibawah bimbingan 

Bpk. Surono, selaku Pamin 7 TU dan pekerjaan yang penulis lakukan dibagian 

Subbag Renmin adalah 

1. Membukukan surat masuk dan surat keluar yang sudah diterima ke agenda 

surat masuk dan surat keluar  

2. Pengarsipan surat masuk dan keluar 

3. Memberi nomor surat keluar yang sebelumnya sudah di bukukan ke buku 

verbal 
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4. Memberikan desposisi KasubbagRenmin jika surat ditujukan untuk bagian 

SubbagRenmin 

5. Mendistribusikan laporan bulan ke setiap bagian 

6. Mengisi buku ekspedisi ke polda 

7. Menyusun daftar kehadiran  

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Ada pun pelaksanaan kegiatan selama masa praktik kerja lapangan, penulis 

melakukan beberapa jenis kegiatan diantaranya sebagai berikut : 

1. Membukukan surat masuk dan surat keluar yang sudah diterima ke agenda 

surat masuk dan surat keluar lalu dilanjutkan dengan mengisi disposisi 

selanjutnya surat di tanda tanganni KasubbagRenmin sebagai persetujuan 

bahwasanya surat tersebut tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan, 

selanjutnya surat di naikan keruangan dirlantas/wadir lantas untuk di tand 

atangani dan di berikan disposisi dir/wadir selanjutnya surat di 

distribusikan menurut disposisi dir/wadir. 

 

 

Gambar 3.7 Buku agenda surat masuk dan keluar 



22 

 

 

 

Gambar 3.8 Desposisi dirlantas dan wadirlantas 

 

2. Memberi nomor surat keluaryang sebelumnya sudah di bukukan ke buku 

verbal lalu dilanjutkan dengan penandatanganan Kasubbag Renmin untuk 

diperiksa dan mendapatkan persetujuan bahwasanya surat tersebut tidak 

terdapat kesalahan atau kekeliruan, selanjutya surat di naikan ke atas untuk 

di tanda tanganni dan di berikan disposisi dirlantas/wadirlantas setelah 

selesai surat akan di distrubusikan menurut tujuan disposisi 

 

 

Gambar 3.9 Penomeran surat keluar 
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3. Mengarsipkan surat masuk dan keluar yang sudah turun dari ruangan 

dirlantas/wadirlantas sebelum di arsipkan terlebih dahulu kita melihat 

desposisi yang di berikan dirlantas/wadirlantas akan kemana surat itu di 

arsip. 

 

 

 

Gambar 3.10 Pengarsipan surat masuk dan keluar 
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4. Memberikan desposisi KasubbagRenmin untuk menunjuk pegawai yang akan 

diperintah untuk menindak lanjuti surat tersebut jika surat ditujukan untuk 

bagian Subbag Renmin 

 

Gambar 3.11 Desposisi Kasubbag Renmin 

 

5.  Mendistribusikan laporan bulan ke bagian DIKYASA, KAMSEL, BAGOPS, 

GAKKUM, SIM, REGIDENT, KEUR KEU. Laporan bulanan adalah 

laporan yang berisi dokumen-dokumen kegiatan dari masing-masing 

resort/wilayah polres dimana setiap resor harus mengirimkan laporan 

bulanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Laporan bulanan 
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6. Mengisi buku ekspedisi yang akan dikirim ke Polda sesuai isi tujuan surat 

keluar tersebut. Buku Ekspedisi bertujuan untuk menjadi bukti 

pengiriman/penyampaian surat kepada pihak yang dituju 

 

 

Gambar 3.13 Buku ekspedisi polda 

 

7. Menyusun daftar kehadiran untuk pelaksanan upacara pagi dan sore yang 

dilakukan di Ditlantas. 

 

 

Gambar 3.14 Absensi  
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3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

Adapun kendala yang penulis hadapi pada saat melaksanakan PKL di 

Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung yaitu Tidak adanya keterangan 

peminjaman atau pemakaian surat dalam jangka waktu sangat lama oleh pegawai 

Ditlantas yang terkadang tidak dikembalikan 

 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

adapun cara untuk menghindari terjadinya kehilangan atau ketidak tahuan 

keberadaan suatu surat, Sugiarto dan Wahyono (2015) menyatakan bahwa petugas 

harus melakukan pengendalian dengan baik. Sehingga kemanapun perginya surat, 

masih dalam kendali petugas. Pencatataan keluarnya surat dari tempat 

penyimpanaan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan membuat buku 

peminjamaan dengan cara terkomputerisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Buku kendali peminjaman 
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3.3 Pelaksanaan PKL: 

ELISA, NPM 15311090 

 

3.3.1 Bidang Kerja 

Kegiatan yang dilaksanakan pada saat melakukan PKL di Direktorat Lalu 

Lintas Polda Lampung (DITLANTAS) ditempatkan pada bagian Subdit Dikyasa, 

dibawah naungan bapak AKBP Bryan Benteng selaku kepala bidang Subdit 

Dikyasa. Subdit Dikyasa adalah bagian yang berbertugas membina dan 

melaksanakan kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan rekayasa di bidang 

lalu lintas. Kegiatan  yang dilakukan penulis saat PKL di Direktorat Lalu Lintas 

Polda Lampung: 

1. Mendistribusikan surat Nota Dinas, surat Perintah, surat Pengantar, dan 

surat Telegram MABES ke bagian Subagrenmin. 

2. Mengarsipkan surat masuk  biasa Instansi  luar, LHPT( Laporan Hasil 

Pelaksanaan Tugas) PRASJA, SARANG, dan DIKMAS, surat Telegram 

POLDA, surat masuk dan keluar Nota Dinas, surat keluar Instansi Luar, 

surat perintah Dirlantas atau Wakil Dirlantas, surat keluar TR POLRES, 

dan mengarsipkan laporan PENLING. 

3. Mencatat surat masuk dan surat keluar ke buku agenda surat masuk lalu 

mendisposisikanya. 

4. Meminta penomoran surat keluar kebagian renmin sesuai dengan isi 

perihal surat.  

5. Menerima laporan bulanan dari masing-masing resor/wilayah. 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Selama melakukan kegiatan PKL di Direktorat Lalu Lintas Polda 

Lampung di tempatkan pada bagian Subdit Dikyasa. Pekerjaan yang dilakukan 

penulis  di Subdit Dikyasa adalah sebagai berikut: 

1. Mendistribusikan surat  Nota Dinas, Surat Perintah, Surat Pengantar    dan 

Surat Telegram kebagian subagrenmin untuk dinaikan ke bagian Dirlantas 

dan Wadirlantas. Sebelum dinaikan diatas surat harus sudah ditanda 

tangani oleh Kepala bagian Subagrenmin kemudian surat dinaikan keatas 
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dan diparaf oleh Dir atau Wadir setelah diparaf surat akan diturunkan 

kembali ke Subagrenmin lalu diberi penomoran surat,disposisikan dan 

dibukukan  oleh pegawai yang ada di Subagrenmin kemudian surat di 

dikembalikan lagi oleh bagian Subagrenmin ke bagian Subdit Dikyasa, dan 

bagian Subdit Dikyasa melaksanakan tugas sesuai dengan isi surat yang 

telah di setujui oleh Dir atau Wadir kemudian surat dimasukan arsip 

Dikyasa.  

 

 

Gambar 3.16 Surat Nota Dinas, Surat Perintah, Surat Pengantar  

dan Surat Telegram 

 

2. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar beserta laporan. Menurut 

Undang-Undang  nomor 43 tahun 2009, tentang kearsipan, arsip adalah 

rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai 
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dengan perkembangan teknologi informasi dan kombinasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, 

prusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, berbangsa, dan 

bernegara. Surat dan laporan yang sering diarsipkan di Subdit Dikyasa 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengarsipkan Surat masuk, sebelum surat masuk diarsip kan maka 

surat harus di catat ke buku agenda surat masuk kemudian diberi 

disposisi untuk Kasubit jika surat sudah dicek oleh kepala Kasubdit 

maka surat di arsipkan ke outner surat masuk instansi luar. Contohnya: 

dari  Dinas Perhubungan. 

 

Gambar 3.17 Surat Masuk Instansi Luar 

 

Gambar 3.18 Arsipan Surat Masuk dan Surat Keluar 
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b. Mengarsipkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas PRASJA 

(Prasarana Jalan) yang berisi hasil pelaksaan tugas yang telah 

dilakukan seperti penetuan manajemen rekayasa  terhadap fly over 

Kemiling dan Pramuka. Prasja merupakan suatu kegiatan yang 

berhubungan dengan prasana jalan seperti melakukan survei 

terhadap kondisi jalan, survei tanah longsor dan rawan macet. 

Sebelum laporan diarsipkan laporan harus dinaikan kebagian 

Drektur/Wadir, melalui bagian Subbagrenmin kemudian laporan di 

cek dan ditanda tangani oleh kepala Subbagrenmin dan dinaikan ke 

atas Direktur/Wadir untuk di tanda tangani dan diberi disposisi 

oleh Dir/wadir. Laporan yang sudah diberi disposisi oleh 

Dir/Wadir maka bagian Subdit Dikyasa melaksanakan isi dari 

disposisi tersebut dan laporan di copy menjadi beberapa rangkap 

kemudian yang asli diarsipkan ke laporan map Prasja dan yang 

copy an didistribusikan ke bagian masing-masing sesuai dengan isi 

disposisi Dir/Wadir. 

 

Gambar 3.19 Laporan Prasja (Prasarana Jalan) 
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c. Mengarsipkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Dikmas 

(Penddikan dan Masyarakat). Laporan DIKMAS berisi tentang 

sosialisasi terhadap masyarakat mengenai OPS Patuh Krakatau 

2018. Dikmas merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

pendidikan masyarakat seperti melakukan sosialisasi dan 

penyuluhan di sekolah-sekolah tentang cara berlalu lintas dengan 

benar. 

 

Gambar 3.20 Laporan Dikmas (Pendidikan dan Masyarakat) 

 

d. Mengarsipkan Laporan Hasil Pelaksaan Tugas SARANG (Sarana 

Angkutan). SARANG berisi tentang laporan penyelengaraan 

angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam 

trayek. Sarang merupakan suatu kegiatan yang berhubungan 

dengan sarana angkutan seperti melakukan koordinasi dengan 

Dinas Perhubungan tentang perubahan tarif angkutan. 
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Gambar 3.21 Laporan SARANG (Sarana Jalan) 

 

3. Mencatat surat masuk dan surat keluar ke buku agenda surat masuk lalu 

mendisposisikan surat masuk untuk Kasubdit. 

 

   

Gambar 3.22 Agenda Surat Masuk 
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Gambar 3.23 Agenda Surat Keluar 

 

Gambar 3.24 Lembar Disposisi 

 

4. Meminta penomoran surat keluar kebagian Subbagrenmin sesuai dengan 

isi perihal surat kemudian dicatat ke dalam buku Verbal yang ada di 

Subagrenmin. Surat yang sudah diberikan penomoran dicatat ke buku 

agenda surat keluar yang ada di Subdit Dikyasa lalu surat dinaikan keatas 

untuk meminta tanda tangan Dir/Wadir setelah surat diturunkan maka 

masuk arsipan Dikyasa. 
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Gambar 3.25 Penomoran Surat Keluar 

 

5. Menerima laporan bulanan dari Resor Lampung Barat, Resor Tulang 

Bawang, Resor Lampung Tengah dan Resor Lampung Utara yang 

didistribusikan oleh bagian Subbagrenmin kemudian bagian dikyasa 

menerima laporan tersebut dan  di letakan ke arsip. Laporan bulanan 

adalah laporan yang berisi dokumen-dokumen kegiatan dari masing-

masing Resor/wilayah Polres, dimana setiap resor harus mengirimkan 

laporan bulanan melalui bagian Subbagrenmin terlebih dahulu baru 

diserahkan kepada Kasubdit Dikyasa.  
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Gambar 3.26 Laporan Masing-masing Resor 

 

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi penulis pada saat melakukan PKL di Direktorat 

Lalu Lintas Polda Lampung pada bagian Subdit Dikyasa adalah sebagai berikut: 

Saat penulis mencari data laporan sulit untuk ditemukan dan memerlukan waktu 

yang lama karena tidak ada pemberian lebel nama terhadap masing-masing 

laporan. 

 

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

Cara mengatasi kendala yang dihadapi penulis pada saat melakukan 

Praktik Kerja Lapangan di Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung pada bagian 

Subdit Dikyasa adalah sebagai berikut:  

Sugiarto dan Wahyono (2015) menyatakan bahwa sistem subjek adalah 

sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada isi dari dokumen 

bersangkutan. Penulis melakukan pemberian label nama pada masing-masing map 

laporan Dikmas, Prasja, Sarang dan Penling agar saat data dibutuhkan mudah 

untuk ditemukan dengan cepat dan tepat. 
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Gambar 3.27  Map Arsipan Laporan LHPT 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan dari pembahasan bab-bab sebelumnya selama melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan di Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, banyak hal 

baru yang penulis dapatkan baik segi ilmu atau wawasan maupun ketrampilan 

dalam dunia kerja, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dibagian Bagbinopsnal mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang 

didapat dari pembekalan PKL yaitu materi desain grafis yang di 

aplikasikan untuk desain banner dan materi troubleshooting untuk 

instalasi computer. 

2. Dibagian Subbagrenmin mahasiswa dapat memahami pembukuan 

surat masuk dan surat keluar scara baik dan benar, pengarsipan surat 

masuk surat keluar, dan mendistribusikan laporan ke setiap bagian. 

3. Dibagian Subdit Dikyasa penulis dapat menerapkan ilmu yang di 

dapat saat mata kuliah sekretarisan yaitu materi kearsipan yang 

diterapkan saat Praktik Kerja Lapangan dengan memberikan label 

penamaan pada map laporan atau penyusunan penyimpanan menurut 

subjek. 

 

4.2 Saran 

  Setelah penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Direktorat Lalu 

Lintas  Polda Lampung memberikan saran sebagai beriut: 

1. Kegiatan pencatatan surat masuk dan surat keluar   yang manual 

sebaiknya diganti dengan menggunakan sistem penyimpanan 

elektronik. 

2. Mahasiswa yang akan melakukan PKL di Direktorat Lalu Lintas 

Polda Lampung harus memiliki mengusai matakuliah sekretarisan, 

desain grafis dan troubleshooting. 
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3. Dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini diharapkan adanya 

hubungan kerjasama yang baik antara Universitas Teknokrat 

Indonesia dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung 
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Lampiran 1. Daftar Nilai PKL IDA BAGUS ARDITA KENITEN 
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Lampiran 2. Daftar Nilai PKL  RENALDY CANIAGO 
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Lampiran 3. Daftar Nilai PKL ELISA 
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Lampiran 4. Catatan Harian IDA BAGUS ARDITA KENITEN 
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Lampiran 5. Catatan Harian PKL RENALDY CANIAGO 
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Lampiran 6. Catatan Harian PKL ELISA 
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Lampiran 7. Daftar Kehadiran IDA BAGUS ARDITA KENITEN 

 

 
 

 

 

Lampiran 9. Daftar Kehadiran RENALDY CANIAGO 
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Lampiran 10. Daftar Kehadiran ELISA 

 

 

 
 

 
 

 

 


