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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 Kelurahan Langkapura Baru Kota 

Bandar Lampung selama 2 bulan yaitu pada 10 April 2017  s.d 03 Juni 2017. 

Selama melakukan kegiatan PKL di Kantor Kelurahan Langkapura Baru 

Kota Bandar Lampung, penulis di tempatkan di bagian Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan pada bagian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menerima copy Surat masuk  yang ditujukan kepada bagian pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat 

2. Mengagendakan  surat  masuk. 

3. Mengetik surat keluar 

4. Mengarsipkanberkas-berkas surat masuk dan surat keluar bagian 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan nomor. 

 

Prosedur  pengelolaan surat  masuk dan surat keluar  perlu ditingkatkan agar 

tidak mengalami kesulitan dalam pencarian data surat masuk dan surat keluar, 

serta mengurangi resiko kerangkapan dan kehilangan data dikarenakan masih 

manualnya  proses pengelolaan surat, pemberian kode klasifikasi arsip masih 

dengan cara manual. Sebaiknya dibuatkan sistem yang bias secara otomatis 

memberikan  kode klasifikasi pada surat masuk internal dan eksternal pada Kantor 

Kelurahan Langkapura Baru  Kota Bandar Lampung. Berdasarkan dari 

permasalahan diatas, penulis ingin mengusulkan pembuatan suatu sistem 

informasi pengarsipan pada Kantor Kelurahan Langkapura Baru Kota Bandar 

Lampung agar dapat mengatasi kelemahan dan kekurangan dari sistem yang 

sudah ada. 
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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 Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan 

yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia di 

instansi atau perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) Sistem Informasi Fakultas Teknik & 

Ilmu Komputer 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 atau 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 Praktik Kerja Lapangan di Kantor Kelurahan Kota Bandar 



25 
 

Lampung yang merupakan instansi pemerintahan yang bergerak dibidang 

pembangunan dan pelayanan publik.  Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini 

dilakukan untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari, melatih 

diri menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang 

sebenarnya. Alasan penulis memilih tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

Kantor Kelurahan Langkapura Baru karena  ingin mengetahui sistem kerja di 

Kelurahan Langkapura Baru dan menambah penggetahuan dan pengalaman pada 

Kantor Kelurahan Langkapura Baru. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1.2.1 Maksud Praktik Kerja lapangan (PKL) 

Maksud dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut : 

1. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mahasiswa dari berbagai 

kegiatan yang ada di perusahaan atau instansi. 

2. Melakukan penerapan terhadap teori-teori pembelajaran selama pelaksanaan 

pekuliahan.  

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut:  

1. Membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja sebenarnya didalam dunia 

kerja dan masyarakat. 

2. Menetapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam 

bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun 

langsung kedunia kerja yang sesungguhnya. 

3. Memperoleh pengalaman dan perluasan terhadap ilmu-ilmu di tempat Praktik 

Kerja Lapangan. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini memberikan kegunaan 

bagi mahasiswa, FTIK Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) serta 

Instansi/Perusahaan. 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Untuk memenuhi persyaratan menuju perkuliahan jenjang Strata 1(S1). 
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b. Untuk menambah wawasan dalam dunia kerja. 

c. Sebagai sarana pengembangan potensi dan kreatifitas yang dimiliki 

Mahasiswa 

2. Bagi FTIK Universitas Teknokrat Indonesia 

a. Bisa Menjalani hubungan kerjasama antara lembaga Pendidikan FTIK 

Universitas Teknokrat Indonesia dengan Kantor Kelurahan Langkapura 

Baru Kota Bandar Lampung. 

b. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk melihat kesiapan Mahasiswa 

sebagai anak didik yang akan memasuki dunia kerja 

c. Dapat dijadikan sarana untuk melatih dan mendidik mahasiswa agar  

dapat menjadi pribadi yang tangguh dan dapat bersaing di dunia kerja. 

3. Bagi Instansi/Perusahaan 

a. Perusahaan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 

b. Perusahaan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada    

mahasiswa   

c. Tentang dunia Kerja Dapat membantu pekerjaan yang ada di instansi. 

 

1.4 Tempat PKL 

Kelurahan Langkapura Baru merupakan bagian wilayah Kota Bandar 

Lampung hasil pemekaran dari wilayah kecamatan Kemiling dan Kecamatan 

Tanjung Karang Barat berdasarkan Peraturan Daerah No.04 Tahun 2012 Tanggal 

12 Juni 2012, yang beralamatkan di Jalan Hi. Abdul Muis Tuan Ria No.51 

Langkapura Bandar Lampung, dengan jarak tempuh 5,6 Km dan waktu tempuh 13 

Menit dari Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) ke Kantor Kelurahan 

Langkapura Baru. Ilustrasi jarak dan waktu tempuh dapat dilihat pada gambar 1.1 

berikut ini : 
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Gambar 1.1 : Jarak dan waktu tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) 

ke Kantor Kelurahan Langkapura Baru 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Genap yang berlangsung 

selama 2 bulan atau 48 hari yang dimulai pada tanggal 10 April 2017  s.d 03 Juni 

2017. Dengan jadwal waktu kerja selama PKL yaitu jam kerja hari Senin sampai 

dengan Kamis pukul 08.00– 16.00 WIB, jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 16.00 

WIB dan jam istirahat hari Senin sampai Jum’at Pukul 12.00 – 13.00 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAB II 
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TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL  

 

2.1 Sejarah Umum Kota Bandar Lampung  

Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung yang 

merupakan daerah yang dijadikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, politik, 

pendidikan, kebudayaan dan juga sebagai pusat perekonomian di Provinsi 

Lampung. Provinsi Lampung memiliki letak yang strategis karena merupakan 

pintu gerbang antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, Sebagai ibukota 

provinsi, Bandar Lampung Memiliki keuntungan karena setiap kegiatan, baik 

dari pemerintahan, politik, Perdagangan, industri, pendidikan, kebudayaan dan 

Perekonomian, lebih cepat Bertumbuh dibandingkan dengan Kabupaten-

kabupaten lain yang berbeda di Provinsi Lampung (BPS, 2013). 

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terdiri 

dari 20 kecamatan dan 126 kelurahanSecara geografis, Kota bandar Lampung 

terletak Pada 5°20’ sampai dengan 5°30’ Lintang Selatan dan 105°28’ sampai 

dengan 105°37’Bujur Timur, secara administratif, batas wilayah 49 Bandar 

Lampung adalah : 

1. Disebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan. 

2. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.  

3. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan 

Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. 

4. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

2.2 Sejarah Singkat Kelurahan Langkapura Baru 

Kelurahan Langkapura Baru Merupakan Bagian Wilayah Kota Bandar 

Lampung Hasil pemekaran dari wilayah kecamatan kemiling berdasarkan 

Peraturan Daerah No.04 Tahun 2012, dengan luas wilayah +/- 128,5 Ha, dan 

berbatasan : 

 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Langkapura. 
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2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bilabong Jaya 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sumberejo Sejahtera  

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Agung 

Kelurahan Langkapura Baru membawahi 2 (Dua) Lingkungan (LK) dan 

12 (Dua belas) Rukun Tetangga (RT) diantaranya : LK I Terdiri dari 5 (lima) RT 

Dan LK II terdiri dari 7 (Tujuh) RT. Secara Geografis, Kelurahan Langkapura 

Baru Terletak 59 M dari permukaan air laut dan merupakan dataran tinggi 

dengan suhu Udara 28 derajat, serta curah hujan berkisar 167mm/th.  

 

 

Gambar 2.1 Kantor Kelurahan Langkapura Baru Kota Bandar Lampung 

Sumber : Kelurahan Langkapura Baru 

 

2.3 Visi  

Visi Kantor Kelurahan Langkapura Baru adalah : 

 Terwujudnya Kesejahteraan dan Ketertiban Administrasi Pelayanan 

Umum Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban Umum, 

Keberhasilan Lingkungan Kemasyarakatan Serta Administrasi Kelurahan yang 

Baik dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. 

 

2.4 Misi   
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Misi Kantor Kelurahan Langkapura Baru adalah : 

1. Meningkatkan Kualitas Pekayanan Umum kepada Masyarakat. 

2. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Meningkatkan Upaya Kebersihan Lingkungan. 

3. Meningkatkan Koordinasi dalam Pengurusan Program Kerja dan Kebijakan 

Tekhnis baik dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan 

Masyarakat. 

4. Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum, Menerapkan menegakkan Peraturan Perundang-

Undangan Termaksud Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.  

5. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Tingkat LK/RT 

dan Melaksanakan Pembinaan. 

6. Mengkoordinaasikan Di Tingkat LK/RT Peraturan Walikota Bandar 

Lampung No.09 Tahun 2015 Tanggal 27 Januari 2015 Dalam Rangka 

Tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.   

  

2.5 Logo Perusahaan 

Logo atau Lambang Kota Bandar Lampung memilikli makna membina 

persatuan dan kesatuan dengan penuh kesetian untuk mempertahankan dasar 

Negara Pancasila guna bersama-sama pewujudan kota perdagangan dan jasa 

yang aman, nyaman, dan makmur, berbudaya religius dan maju untuk 

kesejahteraan, kemakmuran dan kejayaan Kota Bandar Lampung. Logo 

Kota Bandar Lampung Berbentuk sebuah piuta yang melingkar bersudut 

lima yang telah dimodifikasi sehingga terda[pat lekuk garis pada sisi dan 

sudutnya, dibagian atas terdapat tulisan KOTA dan dibagian bawah 

BANDAR LAMPUNG.  
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Gambar 2.2 Logo Kota Bandar Lampung 

      Sumber : Google  

 

 

1. Keterangan Umum 

Bentuk   : Sebuah pita yang melingkar bersudut lima. 

Tata warna  : Kuning emas, putih, hitam, merah, biru. 

2. Elemen-elemen Dasar Lambang 

a. Pita yang melingkar bergaris tepi hitam dan berwarna kuning emas 

Sayap berwarna kuning emas melambangkan ketangkasan dalam 

menjalankan tugas.  

b. Perisai bersudut lima. Perisai bersudut lima dengan bagian atas 

berwarna putih, bagian bawah berwarna biru dan berlandaskan warna 

hitam memiliki makna Kota Bandar Lampung yang meliputi daratan 

dan lautan tegak berdiri diatas landasan yang teguh dankokoh dengan 

masyarakat berwawasan luas dan berpedoman padasenggiri lampung 

yang telah mengakar yaitu, Pi’il Senggiri, Sakkai Sambayan, Nengah 

Nyappur, Nemui Nyimah dan Bejuluk Beadek.Ruangan segilima 

berwarna biru kehitam-hitaman melambangkan dasar Negara 

Republik Indonesia yaitu Pancasila. 

c. Payung Raja Tiga Tingkat Secara keseluruhan Payung Raja Tiga 

Tingkat bermakna Kota Bandar Lampung memegang teguh tiga 

tatanan sebagai pedoman hidup bermasyarakat yaitu hukum Agama, 
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hukum Negara dan  hukum Adat, tempat semua masyarakat Kota 

Bandar Lampung berlindung, secara detail simbol ini memiliki 

makna : Payung warna putih : sebagai simbol 

kepemimpinan/kepenyimbangan, kesucian jiwa, ketulusan 

dankeagungan, ketiganya telah terpateri dalam nilai-nilai keadatan 

suku Lampung Payung warna kuning : sebagai simbol berjiwa besar, 

berjiwa sosial berjiwa kemasyarakatan Payung warna merah : sebagai 

simbol sikap hidup dengan ketegasan berperilaku, berpikir dan 

bertindak dalam mengawal pi’il pesenggiri berpegang teguh pada 

tradisi dan hukum adat sebagai identitas orang Lampung Jumlah ruas 

payung : warna putih 8 buah, warna kuning 17 buah, warna merah 19 

buah dan ruas payung agung seluruhnya 45 buah melambangkan 

tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (17-8-1945) 

Satu bulatan pada puncak payung : bermakna satu cita membangun 

Daerah, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

Ridho Tuhan yang Maha Esa. 

d. Siger berwarna kuning emas Merupakan simbol mahkota yang 

melambangkan kebesaran, kemewahan, keagungan, berbudi pekerti 

dan berbudaya meskipun ditengah kota yang beragam etnis suku dan 

agama. Siger ditandai pada bagian muka dan belakang yang berlekuk 

beruji 9 buah. Ruji yang paling tengah merupakan paling tinggi, 

sedangkan yang paling pinggir melengkeng seperti ujung tanduk atau 

perahu. Lambang Siger ini menjadi simbolisasi sifat feminism, yang 

bermakna Kota Bandar Lampung menjadi “IBU” bagi 

masyarakatnya, yang mengayomi dan memakmurkan dengan 

kesuburan dan berbagai potensi yang berada dalam  kendungannya, 

serta ramah terhadap setiap tamu serta para pendatang. 

e. Gung / Talo Balak Merupakan alat musik tradisional masyarakat 

Lampung berwarna emas melambangkan kebesaran dan kejayaan, 

bermakna sebagai masyarakat yang komunikatif dan informatif 

dimana senantiasa mengikuti perkembangan zaman namun tetap 

terkendali oleh norma norma agama, adat dan budaya bangsa. 
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Gung/Talo Balak terbuat dari logam campuran (kuningan, tembaga 

dan besi) yang merupakan salah bagian dari unti musik 

kulintang/kelintang.  

f. Jukung / Jung Perahu khas Lampung dengan orang diatasnya 

dimaksudkan sebagai simbol sarana transportasi untuk 

melambangkan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan 

orang yang melambangkan jasa sehingga secara keseluruhan 

bermakna Kota Bandar Lampung sebagai sebuah kota yang 

menyediakan perdagangan dan jasa. Jukung/Jung merupakan alat 

angkut di perairan (laut dan sungai) untuk mengangkut orang atau 

barang. Dibuat dari kayu lumas yang disambung dengan papan 

memakai atap dan bercadik dari bambu, untuk menggerakkannya 

selain dengan pengayuh juga dengan tiang-tiang layar. 

g. Tulisan RAGOM GAWI merupakan motto daerah yang merupakan 

semboyan kerja yang bermakna bergotong royong, bekerjasama, 

bersatu padu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati 

yang tulus ikhlas dan pantang menyerah dalam bekerja dan 

pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan Negara. Ragom Gawi 

merupakan motto daerah sebagai semboyan kerja. Secara linguistik 

cultural terdiri dari dua suku kata yaitu Ragom yang berarti kompak, 

bersatu, bersama-sama dan Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas 

pengabdian. 

h. Setangkai Padi dan Kapas Bermakna sebagai simbol kesejahteraan 

yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur material 

dan spiritual berdasarkan Pancasila yang mengailhami setiap gairah 

pembangunan. Padi dan Kapas yang masing-masing berjumlah 17 

(tujuh belas) dan 6 (enam) butir melambangkan hari dan tanggal 

kelahiran Kota Bandar Lampung. 

 

Kelurahan Langkapura Baru dipimpin oleh YASIR DJAGANATA,S.Sos dari 

tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan sekarang. Dalam pelaksanaan Tugas Lurah 

dibantu seorang Sekretaris Kelurahan, 3 Orang Kasi ( Kasi Pemerintahan, Kasi  
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Pembangunan dan Pemberdayan Masyarakat, dan Kasi Trantib ). Lurah 

Langkapura Baru didalam melaksanakan tuga perintahnya selain dibantu staf 

tersebut diatas, juga dibantu 2 orang Kepala Lingkungan ,dan 12 RT. 

 

2.6 Struktur Organisasi 

 

 

 Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Langkapura Baru 

Sumber : Kelurahan Langkapura Baru ( 2017 ) 

 

2.7 Deskripsi Jabatan 

1. Camat 

a. Mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan,melaksanakan 

dan mendukung sebagian tugas walikota yang dilimpahkan dibidang 

pemerintahan, pembanguan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan 

kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota. 

b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada poin a, camat 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : 

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.  
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2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum. 

3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum. 

5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat Kecamatan. 

6. Membina penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.  

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan emerintah 

kelurahan. 

2. Lurah  

a. Lurah mempunyai tugas pokok yaitu Memimpin dan Merencanakan, 

Mengkoordinasikan, Memantau, dan menyelenggarakan serta 

mengendalikan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan 

Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan dan urusan Pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Walikota. 

b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Lurah Mempunyai Tugas:  

1. Merencanakan Operasional Kelurahan dengan Koordinasi agar 

tercipta keserasan tugas. 

2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk 

kelancaran tugas. 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan arahan agar 

terlaksana baik dan benar. 

4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar terlaksana sesuai 

dengan aturan. 

5. Membina bawahan dengan memberikan arahan untuk 

meningkatkan motivasi kerja . 

6. Mengatur kegiatan kelurahan meliputi penyiapan perumusan 

kebijakan teknis dan operasional di Kelurahan, Pembinaan 

Aparatur Kelurahan, Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan 
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Kelurahan, Pembinaan Administrasi Ketatausahaan dan Rumah 

Tangga Kelurahan. 

7. Mengendalikan kegiatan Sekretariat dan setiap Seksi Kelurahan 

dengan mengkoordinir Tugas. 

8. Mengevaluasi kegiatan Kelurahan melalui hasil yang telah di 

capai sehingga dapat mengukur pencapaian kinerja. 

9. Melaporkan kegiatan Kelurahan kepada pimpinan dengan 

Menyusun laporan untuk diketahui tingkat kinerja yang telah 

dilaksanakan. 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

3. Sekretaris Lurah  

a. Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan 

pembinaan, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan bidang 

kesekretariatan yang meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan umum ketatausahaan serta membantu 

mengkoordinasikan kegiatan di kelurahan. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi tugas : 

1. Pelakasanaan penyusunan program dan rencana kerja serta 

anggaran  Kelurahan. 

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesekretariatan meliputi 

pengelolaan administrasi umum, kepagawaian keuangan dan 

perlengkapan serta rumah tangga kelurahan. 

3. Pelaksanaan pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi perangkat kelurahan. 

4. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pegawai di lingkungan 

kelurahan. 

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan 

dilingku kelurahan. 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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7. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Lurah berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Lurah. 

4. Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan Umum   

Kasi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam merencanakan, 

melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian serta 

evaluasi penyelenggaraan bidang pemerintahan di Kelurahan. Kasi 

Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun program kerja bidang pemerintahan di kelurahan. 

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai tugasnya 

masing-masing. 

c. Mengawasi dan memeriksa berkas pelayanan kepada masyarakat di 

bidang pemerinahan. 

d. Membina dan mengarahkan staf dalam hal peningkatan kinerja 

pelayanan kepada masyarakat berdasarkan standar pelayanan yang 

sudah ditetapkan. 

e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganilsaan data, penyiapan 

bahan pelayanan kelurahan di bidang pemerintahan. 

f. Memfasilitasi dan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan publikasi 

data profil/monografi kelurahan. 

g. Melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. 

h. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan  (PBB) di Kelurahan. 

i. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

j. Mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan serta melaporkannya kepada 

Lurah. 

k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugasnya serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada 

pimpinan. 

5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat   

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang 

kepala seksi yang mempunyaitugas membantu lurah dalam penyusunan dan 
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pelaksanaan rencana program kerja kelurahan, urusan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat, serta urusan lainnya yang dilimpahkan oleh 

Walikota kepada Lurah. 

Secara umum, dalam melaksanakan tugas tersebut, seksi Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat. 

b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan 

prasarana pelayanan umum. 

c. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi 

danpembangunan. 

d. Fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong 

masyarakat. 

e. Fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup. 

f. Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan. 

g. Fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan. 

 

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban   

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Lurah dalam 

menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan 

pengendalian, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah Kelurahan. 

Uraian tugas dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka keamanan dan 

ketertiban. 

b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan kegiatan 

pengendalian ketentraman dan ketertiban umum pemerintahan 

Kelurahan. 

c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

pelaksanaan dan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan 

penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.  
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d. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah kelurahan, berperan 

serta dalam mengamankan pelaksanan Peraturan Daerah, perizinan dan 

retribusi daerah. 

e. Melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset Pemerintah 

dan fasilitas umum. 

f. Melakukan koordinasi dan ikut berperan serta dalam mengamankan 

pelaksanan Peraturan Daerah, perizinan dan retribusi. 

g. Melakukan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana alam dan 

kebakaran. 

h. Pengkoordinasian pelaksanaan  penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban serta  perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dengan   perangkat Daerah dan Instansi lainnya. 

i. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat. 

j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pengendalian 

ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan. 

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi 

dan ketentuan yang berlaku. 

l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK LAPANGAN KERJA 

 

3.1 PELAKSANAAN PKL : 

SELA MELLY, NPM 14311508  

 

3.1.1 BIDANG KERJA  

Adapun bidang kerja pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di Kantor Kelurahan Langkapura BaruKota Bandar Lampung, saya 

ditempatkan bidang kerja pada bagian Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat. 

 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, 

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

Kelurahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan 

dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. 

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas 

melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan 

dibidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pelaksanaan program pembinaan 

kesehatan, keluarga berencana, bantuan dan pelayanan sosial. Yang dimaksud 

adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan 

rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan. 

2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 

3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 

petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis program kegiatan Kelurahan 

sesuai dengan bidang dan tugas. 

4. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang dan tugas. 

5. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

Pemberdayaan Masyarakat. 

6. Melakukan penyiapan bahan penilaian pemberdayaan masyarakat 

kelurahan. 
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7. Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat. 

8. Melakukan fasilitas pelaksanaan pembinaan terhadap penderita cacat, tuna 

karya, tuna wisma, dan tuna sosial. 

9. Melakukan inventaris dan pengelolaan data keluarga miskin, rumah tidak 

layak huni, korban bencana alam, dan penyandang masalah kesejahteraan 

sosial lainnya. 

10. Melakukan fasilitas pemberian bantuan sosial. 

11. Melakukan fasilitas pembinaan terhadap usaha - usaha masyarakat 

dibidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan 

keluarga berencana. 

12. Melakukan fasilitas pembinaan dan pemberian bantuan terhadap PKK 

(Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), LPMK (Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), Karang Taruna dan P2W 

(Peningkatan Peranan Wanita). 

13. Memproses rekomendasi nikah, talak, cerai dan rujuk. 

14. Melakukan fasilitas kegiatan PMI (Palang Merah Indonesia). 

15. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukurang 

kinerja bidang pemberdayaan masyarakat. 

16. Malakukan fasilitas pelaksanaan sosialiasi dibidang pemberdayaan 

masyarakat. 

17. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. 

18. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

19. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

20. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

3.1.2 PELAKSANAAN KERJA 

Adapun beberapa kegiatan yang di lakukan pada Bagian Pembangunan 

danPemberdayaan Masyarakat antara lain sebagai berikut: 

1. Menerima berkas masuk dari Warga/Pemohon yang datang.  

2. Penomoran surat ditulis pada buku Agenda surat keluar.  
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3. Pengetikan. 

4. Mengarsipkan berkas-berkas surat masuk dan surat keluar bagian 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan nomor. 

Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan 

ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan warta (Barthos, 2003 : 36). 

Surat masih digunakan  sampai sekarang karena surat masih memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan sarana komunikasi lainnya,kelebihan tersebut karena surat 

lebih praktis, efektif dan ekonomis. Surat selain berfungsi sebagai alat 

komunikasi juga berfungsi sebagai alat pengingat, bahan bukti hitam diatas putih 

yang memiliki kekuatan hukum,sumber data, alat pengingat dan jaminan. 

Dalam suatu organisasi atau perusahaan surat menurut prosedur 

pengurusannya dibagi menjadi  dua  yaitu  surat  masuk dan surat keluar. Surat 

masukadalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun 

perorangan, baikyang diterima melalui pos maupun yang diterima melalui kurir 

dengan mempergunakan buku pengiriman atau ekspedisi, sedangkan surat keluar 

adalah surat yang sudah lengkap (bertanggal, bernomor, berstempel, dan telah 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang) yang dibuat oleh suatu instansi, 

kantor atau lembaga untuk ditunjukan atau dikirim kepada instansi, kantor atau 

lembaga lain (Wurstanto, 2003 : 104). 

 

Jenis – Jenis Pelayanan  

1. Rekomendasi KTP dan Kartu Keluarga  

2. Surat Keterangan Pindah  

3. Surat Keterangan Tidak Mampu  

4. Surat Keterangan Kelahiran  

5. Surat Keterangan Kematian 

6. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal 

7. Surat Keterangan Belum Punya Rumah  

8. Surat Keterangan Domisil Usaha  

9. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 

10. Surat Keterangan Ahli Waris  
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11. Surat Keterangan Usaha  

12. Surat Keterangan Perkawinan  

13. Surat Keterangan Izin Keramaian  

14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 

15. Surat Keterangan Pertanahan  

16. Surat Keterangan Kenal Lahir 

17. Surat Keterangan Beda Nama 

18. Surat Keterangan Bebas Narkoba  

19. Surat Keterangan Penghasilan 

20. Surat Keterangan Sudah/Belum Menikah 

21. Surat Keterangan Janda/Duda 

22. Surat Keterangan Lainnya. 

 

Penjelasan  Bagan  Pelayanan Administrasi Umum Kelurahan Langkapura  

Baru yaitu : Warga mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan 

Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP, Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun 

berjalan, dan meminta kepada RT surat pengantar. Jika persyaratan sudah 

lengkap, pemohon bisa ke Kelurahan Langkapura Baru untuk meminta Surat 

Keteragan yang dikeluarkan oleh Kelurahan.  
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Gambar 3.1 Bagan Alur Dokumen Pelayanan Administrasi Umum Kelurahan  

Langkapura Baru Kota Bandar Lampung. 
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Penulis ditempatkan dalam Bagian Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat  untuk  menangani surat masuk, surat keluar. Kegiatan yang 

dilakukan  penulis dalam  Bagian  Pembanguan dan  pemberdayaan  masyarakat 

adalah sebagai berikut: 

1. Menerima copy Surat masuk yang ditujukan kepada bagian pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat. 

Berikut ini contoh dari surat masuk  

 

 

Gambar 3.2. Contoh Surat Masuk Kelurahan Langkapura Baru  

Kota Bandar Lampung 

 

2. Selanjutnya penulis mengagendakan surat masuk. Buku agenda 

digunakanuntuk mencatat surat masuk dan surat keluar dimana buku agenda 

pada BagianPembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Kelurahan 

Langkapura Baru Kota Bandar Lampung terdiri dua buku. 

Surat masuk dan surat keluar perlu diagenda supaya ada bukti 

penerimaansurat dan dokumen. Berikut ini format bentuk dari buku agenda 

surat masukdan agenda surat keluar : 



46 
 

  

 

Gambar 3.3. Format Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar bagian 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

 

3. Mengetik surat keluar sesuai dengan konsep yang telah di berikan oleh Kasi 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

5. Naskah surat kemudian diserahkan kepada pimpinan yang memberikan 

instruksi untuk ditandatangani. 

Berikut ini contoh dari surat keluar yang telah ditandatangani: 
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Gambar 3.4. Contoh Surat Keluar yang telah ditandatangani. 

6. Membantu tugas – tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh Lurah, 

Sekretaris Lurah, maupun Kasi lainnya. 

 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

Selama melakukan kegiatan di Bagian Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat, mengalami kendala pada proses mengisi agenda surat masuk dan 

surat keluar serta pemberian kode klasifikasi arsip. Prosedur pengolahan data 

surat masuk dan surat keluar yang saat ini sedang berjalan pada Kantor Kelurahan 

Langkapura Baru Kota Bandar Lampung belum terkomputerisasi prosedur yang 

digunakan  yaitu  masih  menggunakan  proses  manual dengan mencatatnya pada 

buku agenda surat  masuk dan surat keluar, sehingga tidak jarang terjadi 

kesalahan seperti sulit dalam pencarian data surat masuk dan surat keluar. 

Sehingga penulis membutuhkan waktu yang lama dalam mencari data surat 

tersebut. Sedangkan  pada  proses pemberian  kode klasifikasi arsip harus bisa 

membedakan jenis surat masuk dan keluar serta menghafal kode klasifikasi 

tersebut sehingga penulis membutuhkan waktu yang lama untuk bisa 

membedakan  jenis surat apa yang ada pada surat masuk dan surat keluar. 

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Dari kendala yang dihadapi penulis diatas, yang pertama ialah : 

1) Mengatasi pengolahan data surat masuk dan surat keluar 

Kearsipan  adalah  tata cara pengurusan penyimpanan surat menurut aturan 

dan prosedur yang berlaku mengingat 3 unsur pokok yang meliputi : 

penyimpanan (storing), penempatan (placing) dan penemuan kembali. 

(Mulyono wursanto dkk, 2000) 

Kearsipan adalah  manajemen arsip sebagai proses pengawasan, 

penyimpanan, dan  pengamanan dokumen serta arsip baik dalam bentuk 

kertas  maupun  media  elektronik  (Charman, 1998) Jadi kearsipan adalah 

suatu proses kegiatan yang dimulai dari kegiatan penerimaan, kegiatan 

pengumpulan,  kegiatan  pengaturan, kegiatan pemeliharaan, dan juga 
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kegiatan  penyimpanan  untuk  warkat  menurut  sistem yang telah di 

tentukan,  sehingga pada saat diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan 

mudah. Berikut  ini  merupakan  prosedur  pengelolaan  surat  masuk dan 

surat keluar menurut Wursanto (2003 : 110-128) : 

 

A. Pengelolaan Surat Masuk 

Dalam  pengelolaan  surat  masuk diperlukan  langkah-langkah  yang 

baik  dan  sistematis.  Adapun  pengelolaan  surat masuk adalah sebagai 

berikut: 

1. Penerimaan 

Surat  pertama  kali diterima atau diambil  dari  kurir  yang 

mengantar surat tersebut. Tugas penerima adalah: 

a. Mengumpulkan dan menghitung jumlah surat yang masuk, 

b. Meneliti ketepatan alamat si pengirim surat, 

c. Menggolongkan surat sesuai dengan urgensi penyelesaian, 

d. Menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda bahwa surat 

telah diterima. 

2. Penyortiran 

Penyortiran  dapat  dilakukan  berdasarkan  atas  golongan surat 

biasa, rutin dan rahasia. Penyortiran  adalah  kegiatan memisah-

misahkan surat  untuk  pengolahan  lebih  lanjut. 

3. Mengagendakan  surat masuk 

Mengagendakan surat masuk adalah kegiatan  mencatat surat masuk 

dan  surat  keluar  kedalam  buku  agenda  (buku harian).  Setiap 

surat yang masuk dicatat dan di beri nomor agenda surat masuk. 

4. Pengarahan dan penerusan 

Surat-surat yang  perlu  di proses  lebih  lanjut, harus  di arah kan  

dan diteruskan kepada pejabat yang berhak mengolahnya. 

5. Penyampaian surat 

Penyampaian surat di lakukan oleh petugas pengarah yang 

dilaksanakan dengan langkah-langkah  sebagai berikut : 

a. Surat  yang  sudah berdisposisi  terlebih dahulu dicatat dalam 
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buku agenda. 

b. Menyampaikan surat terlebih dahulu  melalui  buku agenda 

yang bersangkutan. 

6. Penyimpanan  berkas atau arsip surat masuk 

Penyimpanan  berkas atau arsip surat  dari  pimpinan  dilakukan  oleh  

unit  pengolah dengan  mempergunakan  metode  kearsipan yang 

berlaku  pada  instansi tersebut. 

 

B. Pengelolaan Surat Keluar 

1. Penerimaan 

Surat pertama kali diterima dari warga yang membuat surat. Tugas 

penerima adalah melihat keleng kapan berkas. Syarat yang harus 

dipenuhi warga ketika membuat surat adalah: 

a) Melampirkan Foto Copy Kartu Keluarga, 

b) Melampirkan Foto Copy KTP, 

c) Melampirkan Pengantar dari RT setempat, 

d) Melampirkanfoto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan.  

2. Mengagendakan Surat 

Mengagendakan  surat  keluar  adalah kegiatan mencatat 

surat keluar 

kedalam buku agenda (buku harian). Setiap surat yangkeluar dicatat 

dan diberi nomor agenda surat keluar. 

3. PembuatanSurat 

Mengetik Surat Keluar dengan konsep yang sudah ada sesuai surat 

yang diminta warga. 

4. Penandatanganan 

Naskah surat kemudian diserahkan kepada pimpinan yang memberikan 

instruksi untuk ditandatangani, kemudian di stempel (dicap). 

Kemudian Surat sudah bias diserahkan kepada warga. 

5. Penyimpanan berkas atau arsip  

Penyimpanan berkas atau arsip surat dari pimpinan dilakukan oleh 

unit pengolah dengan mempergunakan metodeke arsipan yang 



50 
 

berlaku pada instansi tersebut. 

 

 

2) Mengatasi kendala pada pemberian kode klasifikasi arsip 

Menurut (Sukoco, 2007) Kearsipan adalah tata cara pengurusan penyimpanan 

warkat atau arsip menurut aturan dan prosedur yang berlaku dengan 

mengingat tiga unsur pokok yang meliputi penyimpanan, penempatan dan 

penemuan kembali.  

Kearsipan adalah suatu badan yang melakukan kegiatan pencatatan, 

penanganan, penyimpanan dan pemeliharaan surat atau warkat yang 

mempunyai arti penting dengan menerapkan kebijaksanaan dan sistem 

tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan (Barthos, 2009). 

Sistem pengelolaan dalam arsip meliputi berbagai kegiatan dalam 

mengklasifikasikan surat, memberi kode, menyimpan surat, memelihara 

secara tepat sampai mengenai cara penyingkiran dan pemusnahan surat yang 

sudah tidak dipergunakan lagi. Sistem sendiri adalah sekelompok komponen 

yang teratur yang saling berkaitan dengan rencana yang dibuatnya dalam 

rangka mencapai tujuan. Sedangkan pengelolaan adalah proses yang 

membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi / proses yang 

memberikan pengawasan pada suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijakan dan pencapaian tujuan (Ibnu Syamsi, 1994:8). 

Jadi kearsipan adalah suatu proses kegiatan yang dimulai dari kegiatan 

penerimaan, kegiatan pengumpulan, kegiatan pengaturan, kegiatan 

pemeliharaan, dan juga kegiatan penyimpanan untuk warkat menurut sistem 

yang telah di tentukan , sehingga pada saat diperlukan dapat ditemukan 

dengan cepat dan mudah. Berikut ini merupakan prosedur pengelolaan surat 

masuk dan surat keluar menurut (Wursanto, 2003) 

Mengatasi kendala pada pemberian kode klasifikasi arsip penulis 

memberikan usulan yaitu dibuatkan sistem yang bisa secaraotomatis 

memberikan kode klasifikasi pada surat masuk internal daneksternal pada 

Kantor Kelurahan Langkapura Baru Kota Bandar Lampung. 

Sistem merupakan bagian yang saling berkaitan erat dan membentuk suatu  
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kesatuan yang saling berinteraksi antara bagian satu dengan bagian lainnya 

untuk mencapai suatu tujuan, artinya apabila salah satu bagian dari sistem 

tidak ada maka sistem tersebut tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. 

Suatu sistem dapat terdiri dari sistem-sistem bagian (subsistem) yang saling 

berinteraksi, sebagai akibat adanya input yang diproses menjadi 

output/informasi, misalnya sebuah komputer terdiri dari beberapa komponen 

(Jogiyanto, 2005 : 1). 

Sistem adalah kumpulan dari komponen atau elemen yang berinteraksi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian sistem dapat dikelompokkan 

dalam dua kelompok dalam mendenifisikan sistem yaitu penekanan pada 

prosedurnya dan menekankan pada komponen atau elemennya. Denifisi 

sistem itu sendiri yang menekankan pada komponen atau elemen memiliki 

pengertian yang lebih luas dari pada penekanan pada prosedur karena 

pengertian tersebut lebih diterima dikarenakan suatu sistem terdiri dari 

beberapa subsistem-subsistem (Jogiyanto, 2005 : 2) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor 

Kelurahan Langkapura Baru Kota Bandar Lampung penulis menjadi tahu masalah 

masalah yang timbul akibat dari sistem manual. Permasalahan yang timbul pada 

saat pelaksanaan PKL di Kantor Kelurahan Langkapura Baru Kota Bandar 

Lampung pada bagian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu 

prosedur pengolahan data surat masuk dan surat keluar yang saat ini sedang 

berjalan belum terkomputerisasi. Prosedur yang digunakan yaitu masih 

menggunakan proses manual dengan mencatatnya pada buku agenda surat masuk 

dan surat keluar. Hal ini seringkali mengaibatkan terjadi kesalahan seperti 

kerangkapan dan kehilangan data serta sulit pencarian data surat masuk dan surat 

keluar.  

 

4.2 Saran 

Setelah penulis menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL), maka penulis 

memberikan saran agar adanya studi lanjut untuk menerapkan dan 

mengembangkan Manajemen Informasi secara menyeluruh di masa yang akan 

datang sehingga pengelolaan data yang dilakukan dapat mmenjadi lebih baik serta 

menghasilkan informasi yang akurat, relevan, cepat, dan tepat. 
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