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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 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung selama 

2 bulan yaitu pada 9 Juli 2018 hingga 1 September 2018. 

Penempatan PKL pada lembaga ini dibagi dibeberapa divisi dengan bidang 

kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada divisi Program dan Data yang 

dilakukan secara rutin adalah mengelola data dan masalah administrasi yang ada di 

Komisi Pemilihan Umum Privinsi Lampung, disini penulis menyajikan berbagai 

macam data secara rutin kepada kasubag maupun koordinator yang berada 

dimasing-masing bagian.   

Prosedur pembuatan data yang dibuat oleh penulis langsung dibimbing oleh 

staf  apabila ada kesalahan akan ada revisi pada data tersebut oleh karena itu penulis 

mendapatkan banyak pengalaman selama berada dibagian Program dan Data  

 

Kata Kunci : PKL , KPU , Program , Data, Logistik



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan atau PKL adalah sebuah ajang bagi mahasiswa untuk 

merapkan teori-teori yang diterima saat proses pembelajaran di bangku kuliah kedalam 

dunia kerja yang sebenarnya. Perguruan Tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan 

yang mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bermasyarakat, khususnya pada disiplin 

ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Dalam dunia pendidikan 

hubungan antara teori dan praktik merupakan hal penting untuk membandingkan serta 

membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalam teori dengan keadaan sebenarnya 

dilapangan. 

 Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum 

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan 

umum. Peranan Komisi Pemilihan Umum sangatlah penting bagi pelaksaan Pemilihan 

Umum karena Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang mengelola data baik 

data dari Partai Politik maupun data pemilih. 

 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung memiliki beberapa pegawai 

dengan ikatan dinas dan honorer. Komisi Pemilihan Umum mengharuskan para 

pegawainya mengusai dan memahami komputer karena hampir semua pekerjaan 

dilakukan menggunakan komputer seperti membuat materi untuk rapat, surat 

menyurat untuk keperluan Komisi Pemilihan Umum dan membuat laporan tentang 

kegiatan yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk dilaporkan ke Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia.  

 Untuk itu, Universitas Teknokrat Indonesia mewajibkan setiap mahasiswanya 

melakukan Praktik Kerja Lapangan di instansi pemerintahan atau perusahaan swasta 

sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Sarjana S1 

Informatika di Universitas Teknokrat Indonesia. Melalui praktik kerja ini mahasiswa 

akan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan kedalam 

lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk mengembangkan 

cara berfikir, menambah ide-ide yang berguna dan dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. 
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 Sehubungan dengan itu maka semua teori-teori yang dipelajari di bangku 

perkuliahan dapat secara langsung dipraktekan di kantor Instansi Pemerintahan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung terutama yang berhubungan dengan 

komputer. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang 

ditemui dalam praktiknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 

Sebagaimana diketaahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi 

perwujudan praktik kerja lapangan. 

 Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas, maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan 

sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan handal.  

Penulis melakukan praktik kerja lapangan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Lampung yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No.87, Tanjung Agung Raya, Tanjung 

Karang Timur, Tanjung Agung Raya, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi 

Lampung. 

 

1.2 Tujuan PKL 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah 

1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi 

dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. 

2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon 

lulusan di dunia kerja. 

4. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan. 

5. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bekerja dan bersikap 

di dunia kerja. 
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1.3 Kegunaan PKL 

1. Bagi Mahasiswa 

 Mahasiswa mendapatkan keterampilan untuk melaksanakan program kerja 

pada perusahaan maupun instansi-instansi pemerintahan. Melalui praktik kerja 

lapangan mahasiswa mendapatkan bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang 

dihadapi di dalam dunia kerja. Selain itu, mahasiswa akan menumbuhkan rasa 

tanggung jawab profesi didalam dirinya melalui praktik kerja lapangan. 

 

2. Bagi Lembaga Universitas Teknokrat Indonesia 

 Lembaga dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha, lembaga BUMN, 

BUMD, Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan. Praktik kerja lapangan dapat 

mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia kerja. 

 

3. Bagi Tempat PKL 

 Institusi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja lepas yang berwawasan 

akademi dari praktik kerja lapangan tersebut. Dunia kerja atau institusi kerja tersebut 

akan memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian laporan 

praktik kerja lapangan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi 

mengenai situasi umum institusi tempat praktik tersebut. 

 

1.4 Tempat PKL 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdiri pada tahun 2003 yang 

terletak di Jalan Gajah Mada No.87, Tanjung Agung Raya, Tanjung Karang Timur, 

Tanjung Agung Raya, Kedamaian, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Dilihat 

dari lokasi Universitas Teknokrat Indonesia menuju ke Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 Denah Lokasi Teknokrat Menuju Komisi Pemilihan Umum 

 

 

 

   

 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Jadwal dan waktu pelaksanaan PKL yang diwajibkan untuk mahasiswa 

Univestitas Teknokrat Indonesia adalah selama 2 bulan. Waktu pelaksanaan PKL ini 

dimulai pada 9 Juli 2018 sampai 1 September 2018 setiap hari Senin sampai Jumat, 

dengan jam kerja sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Tabel Jadwal dan jam kerja PKL 

No. Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

1. Senin Pukul 08:00 s/d 16:00 Pukul 12:00 s/d 13:00 

2. Selasa Pukul 08:00 s/d 16:00 Pukul 12:00 s/d 13:00 

3. Rabu Pukul 08:00 s/d 16:00 Pukul 12:00 s/d 13:00 

4. Kamis Pukul 08:00 s/d 16:00 Pukul 12:00 s/d 13:00 

5. Jumat Pukul 08:00 s/d 17:00 Pukul 12:00 s/d 13:00 

6. Sabtu Libur Libur 

7. Minggu Libur Libur 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

   2.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung 

Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Provinsi Lampung merupakan lembaga 

negara yang mengatur, mengelola dan menyelenggarakan pemilihan umum di Provinsi 

Lampung. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah 

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

KPU Provinsi Lampung diresmikan Tahun 2003 Oleh Menteri Dalam Negeri 

Jenderal TNI Hari Sabarno. KPU Provinsi Lampung diketuai oleh Dr.Suwondo dan 

Sekretaris Drs.Ridwan Abdullah .Kantor Pertama Komisi Pemilihan Umum  (KPU) 

Provinsi Lampung terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Pahoman, Bandar Lampung. 

Untuk Periode Tahun 2014 -2019 Komisi Pemilihan Umum  (KPU)  Provinsi 

Lampung di pimpin oleh Dr. Nanang Trenggono, M.Si . 

 

 2.1.2 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Provinsi Lampung 

 

A. Visi  

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung adalah menjadi 

penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan 

berintegritas untuk terwujudnya Pemilihan Umum yang LUBER dan 

JURDIL. 

 

B. Misi  

 Misi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung adalah : 

1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, 

transparan, akuntabel, serta aksesibel. 

2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme 

penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct. 
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3) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, 

progesif, dan partisipatif;. 

4) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku 

kepentingan. 

5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih 

berdaulat negara kuat, dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan 

teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu. 

 

2.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang jelas secara sistematis 

tentang bagian dan tanggung jawab, serta bagian-bagian yang terdapat dalam suatu 

badan atau lembaga dengan kata lain bahwa dengan adanya sistem organisasi yang 

jelas maka dapat diketahui wewenang, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing 

bagian sehingga tidak menimbulkan adanya kesimpang siuran dalam melaksanakan 

tugas. 

 

1. Ketua KPU Provinsi Lampung bertugas memimpin, mengendalikan 

dan mengawasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Komisi 

Pemilihan Umum  (KPU) Provinsi Lampung Periode Tahun 2014-2019 dalam 

menyelenggarakan sebagian kewenangan dalam Pemilu, serta tugas 

pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Ketua dan Anggota Komisi 

Pemilihan Umum  (KPU) Provinsi Lampung Periode Tahun 2014-2019 sesuai 

dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

 

 

2. Sekretaris bertugas mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan 

penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan 

yang ditetapkan oleh KPU, memelihara arsip dan dokumen pemilu, mengelola 

barang inventaris KPU, memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa 

Pemilu. 

 

3. Kepala Bagian Program Data , Organisasi, dan Sumber Daya Manusia 

bertugas menyiapkan pemutakhiran data dan informasi seperti pengembangan 
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teknologi informasi, program aplikasi jaringan komunikasi data, mengatur 

jalannya organisasi,  mengelola SDM serta mengontrol pengadaan SDM. 

 
 

 

4. Kepala Bagian Umum, Logistik, dan Keuangan bertugas 

mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, 

verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah 

tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota 

DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi. 

 

 

5. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Masyarakat bertugas 

mengatur sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan 

Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, mengatur teknis 

penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian 

antar waktu sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 

mengkoordinir masalah kemasyarakatan. 

 
 

6. Kasubbag Program dan Data bertugas melaksanakan pengumpulkan 

data dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu, mengelola 

dan menyusun data pemilih, melakukan survey untuk mendapatkan bahan 

kebutuhan Pemilu, melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan tugas 

kepada Sekretaris. 

 

 

7. Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Organisasi bertugas mengatur 

jalannya organisasi, bertanggung jawab dalam masalah pengingkatan kinerja 

SDM, serta melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan 

sumber daya manusia, mutasi, tata laksana SDM berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di lingkungan KPU Provinsi Lampung. 
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8. Kasubbag Keuangan bertugas mengumpulkan dan mengelola bahan 

pelaksanaan anggaran atau otorisasi keuangan,verifikasi pelaksanaan 

anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, pembendaharaan dalam Pemilu. 

 

 

9. Kasubbag Umum dan Logistik bertugas dalam melaksanakan 

pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, persidangan protocol, pengelolaan 

urusan rumah tangga,mengatur dan menyediakan perlengkapan logistic 

pemilu, serta keamanan di lingkungan KPU Provinsi Lampung. 

 

 

10. Kasubbag Hukum bertugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, 

dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan 

dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta 

administrasi keuangan , dan dana kampanye. 

 

 

11. Kasubbag Teknis bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis 

penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian 

antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD 

Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, 

dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama 

antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih. 
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2.3 Kegiatan Umum Perusahaan  

Komisi Pemilihan Provinsi Lampung adalah lembanga pelaksana Pemilihan 

Umum dibawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bertugas 

melaksanaka Pemilihan Umum dan juga melakukan pengawasan terhadap Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan/ program Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia. 

2.4 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.2 Logo Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung 

(Sumber:Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung) 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 Pelaksanaan PKL oleh FERLIA LITHA HERMANSYAH (15312536) 

3.1.1 Bidang Kerja 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi 

Lampung Penulis di tempatkan pada Sub Bagian Umum dan Logistik dibawah 

bimbingan Bapak Jumadi Ahmad. Sub Bagian Umum dan Logistik mempunyai tugas 

antara lain; 
 

1. Bagian Umum : 

a) Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ; 

b) Menyiapkan dan menyusun masalah pengarsipan surat; 

c) Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga; 
 

2. Bagian Logistik : 

a) Bekerjasama dengan Bawaslu dalam menyusun dan merencanakan 

alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi Panitia Pemilu ,seperti kotak 

suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk 

mencoblos (paku dan bantalan/alas coblos), TPS (Tempat Pemungutan 

Suara). 

b) Mengumpulkan dan memelihara bahan /barang kebutuhan Pemilu serta 

membuat laporannya; 

c) Ikut serta dalam menjaga keamanan di lingkungan KPU Provinsi 

Lampung. 

Dalam bertugas di Sub Bagian Umum, penulis bertugas mengelola beberapa 

kegiatan, antara lain : 

a) Penerimaan surat. 

b) Pengecekan surat. 

c) Penginputan ke buku agenda surat. 

d) Pendistribusian desposisi surat. 

e) Pengarsipan surat. 
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Gambar 3.1 Bagan Alir Proses Pengelola Surat Masuk 

 

 

 

Gambar 3.2 Suasana Ruang Sub Bagian Umum dan Logistik saat istirahat 
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3.1.2  Pelaksanaan Kerja 
 

A. Mengelola surat masuk dan kearsipan surat : 

Mengelola setiap surat yang masuk dan segera mengarsipkannya ke dalam 

buku agenda. 

1) Penulis menerima surat masuk, sebelum surat masuk di bagikan pada 

bagian-bagian yang bersangkutan, surat masuk terlebih dahulu 

dibukukan kedalam buku agenda surat masuk untuk melakukan 

penomoran disertai dengan pingisian kartu kendali surat.  

 

Gambar 3.3 Buku Agenda Surat Masuk 

 

2) Yang perlu dicatat ke dalam buku agenda surat masuk antara lain ;  

a) Nomor urut surat 

b) Tangga, bulan, dan tahun terima surat 

c) Tanggal dan nomor surat 

d) Pengirim surat 

e) Perihal surat 

f) Disposisi surat 

g) Bagian yang bersangkutan  
 

3) Selanjutnya surat akan di disposisikan, apakah surat tertuju untuk  

Sekretaris atau Ketua. Setelah surat di disposisikan, surat tersebut dicek 

kembali untuk mengetahui apakah tidak ada kesalahan atau kekeliruan 

dalam surat tersebut, misalnya dalam Perihal surat, Tujuan 

surat,keterangan waktu dan tempat.  
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4) Apabila dalam pengecekan surat dinilai sudah sesuai, surat akan 

diantarkan ke Sekretaris atau ke Ketua melalui Ajudan yaitu Bapak 

Nawawi. 
 

 

5) Saat surat sudah diturunkan kembali oleh Sekretaris atau Ketua melalui 

Ajudan (Bapak Nawawi), surat akan diserahkan kepada bagian-bagian 

yang bersangkutan sesuai Perihal surat, misalnya Perihal yang 

berhubungan dengan Pendataan diserahkan ke bagian Program dan 

Data, atau Perihal yang berhubungan dengan  Sengketa Hukum akan di 

serahkan ke bagian Teknis dan Hukum, atau Perihal yang berhubungan 

dengan Administrasi akan di serahkan ke bagian Keuangan. 

 

6) Surat sudah diverifikasi oleh pihak Program dan Data, atau Teknis dan 

Hukum, atau Keuangan akan disimpan dibagian Umum untuk dijadikan 

arsip. 

 

 

Gambar 3.4 Arsip Surat 

 

B. Penomoran surat keluar : 

Mengisi penomoran pada surat keluar verifikasi, sebelum surat siap 

dikirim, tapi terlebih dahulu surat di fotokopi untuk dijadikan arsip. 
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Gambar 3.5 Buku Agenda Surat Keluar 

Contoh Format Penulisan Penomoran pada surat : 

Nomor : 01/PP.12-BAST/02.2/18/Sek-Prov/I/2018 

Penjelasan : 

01/   : merupakan nomor urut surat 

PP.12/  : merupakan kode surat 

BAST/  : merupakan jenis surat 

02.2/  : merupakan kode ruangan 

18/  : merupakan kode instansi lembaga KPU 

Sek-Prov/ : merupakan pengirim surat 

I/  : merupakan bulan pembuatan surat 

2018              : merupakan tahun pembuatan surat 

 

 

Gambar 3.6 Contoh Surat Keluar 
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C. Pemeliharaan barang kebutuhan logistik : 

 Penulis bertugas membantu mencari dan membuat rekap pengapusan 

bilik suara/kotak suara KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bulan 

Juli dan Agustus tahun 2018 melalui arsip surat masuk. 

1. Pertama penulis harus menacari dari adftar arsip surat masuk perihal 

yang bersangkutan dengan penghapusan bilik suara/kotak suara 

pemilihan umum. 

 

2. Kedua penulis harus membuat table yang berisikan KPU 

Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Nomor Surat, Perihal, 

Tanggal Surat, dan Keterangaan. 

 

  Tabel 3.1 Rekap pengusulan peghapusan bilik suara 
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D. Merekap besaran honorarium Pokja ULP Pengadaan Barang/Jasa 

Logistik. 
 

1) Sebelum Revisi 

         Tabel 3.2 Daftar besaran honorarium sebelum direvisi 
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2) Sesudah Revisi 

            Tabel 3.3 daftar besaran honorarium setelah direvisi 

 

 

3.1.2 Kendala Yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi Penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung: 

1) Saat penulis diminta untuk mengecek warkat-warkat (arsip surat yang 

dipinjam) oleh pihak lain (bagian lain) tertanya banyak arsip belum 

dikembalikan, sehingga arsip banyak yang hialng. 

2) Terlalu banyak penumpukan dokumen (tumpukan arsip berupa kertas) 

yang mengakibatkan dokumen berserakan dimana-mana, sehingga 

mengakibatkan dokumen ada yang hilang. 

3) Penulis kesulitan dalam mencari dokumen yang diarsipkan saat 

dibutuhkan oleh atasan karena arsip tidak tersusun dengan sitem yang 

tepat. 

 

3.1.3 Cara Mengatasi Kendala 

Adapun cara mengatasi kendala yang dihadapi Penulis selama melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung: 

 

1)      Menurut Sularso Mulyono dkk (2011:5) peminjaman arsip/warkat 

adalah keluarnya arsip dari file karena dipinjam oleh atasan sendiri, 
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teman seunit kerja ataupun oleh unit kerja lain dalam organisasi atau 

kantor. Peminjaman dapat pula terjadi antar organisasi. Terhadap 

peminjaman baik intern maupun ekstern perlu diatur, sehingga arsip 

tidak tercecer di tempat penyimpanan. Pada dasarnya arsip dinamis 

aktif adalah arsip yang “tertutup” artinya tidak semua orang boleh 

melihat atau membaca serta meminjam. Oleh Karena itu perlu aturan 

tentang peminjaman.  

Untuk mengatasi terjadinya kendala peminjaman arsip yang 

hilang maka penulis melakukan pencatatan formulir pinjam arsip (out 

slip) prosedur peminjaman, pengawasan / kontrol dan yang ketat. 

Prosedur yang dibutuhkan antara lain: 

a) Nama/Bagian/Ruang peminjam warkat 

b) Nama/Kode/Perihal warkat yang dipinjam 

c) Tanggal/Waktu peminjaman warkat 

d) Batas waktu peminjaman warkat 

e) Yang bertanggung jawab apabila warkat tidak 

dikembali/hilang/tidak sesuai batas waktu yang ditentukan. 

 

2)      Menurut Agus Sugiarto (2005: 122) menyatakan bahwa dengan 

menggunakan media elektronik, diharapkan akan membantu pihak 

pengelola arsip untuk dapat mengelola dokumen dengan lebih baik 

sehingga lebih efektif dan efisienbaik dalam hal penyimpanan, 

pengelolaan, pendistribusian, dan perawatan dokumen.  

Untuk mengatasi kendala penulis akan mengarsipkan dokumen-

dokumen penting dengan cara scan dokumen untuk dijadikan arsip 

berupa softcopy, sehingga apabila dibutuhkan segera bisa langsung 

dicetak atau dikirim melalui e-mail. 

Adapun cara scan dokumen yang penulis lakukan adalah sebagai 

berikut: 

a) Hubungkan scanner ke computer melalui kabel USB scanner 

ke sumber daya listrik. 

b) Nyalakan printer dengan menekan tombol ON 



19 

 

 

c) Siapkan dokumen yang akan di scan, letakkan dokumen pada 

paper feeder/paper plane, sesuaikan ukuran kertas agar 

dokumen tidak miring. 

d) Selanjutnya buka All Program dan pilih “Windows Fax”. 

Setelah masuk klik New Scan.  

e) Pada File Type pilih JPG (JPG File), sebelum di scan klik 

Preview terlebih dahulu untuk mengecek hasil scan. Dan 

hilangkan ceklis pada tulisan Preview or scan image as 

sparate files.  

f) Atur posisi garis di tepi sesuai ukuran dokumen, setelah pas 

klik Scan dan tunggu proses Scan sampai selesai. 

g) Selanjutkan dokumen otomatis tersimpan di Document lalu 

buka Scanned Documents. 

3) Menurut Badri Munir Sukoco (2007:82) Pengelolaan arsip adalah 

proses kegiatan penataan, pengurusan atau pengaturan arsip dengan 

mempergunakan suatu system tertentu sehingga arsip-arsip dapat 

ditemukan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-watu 

diperlukan. Maka dari itu hal yang perlu dilakukan adalah perlu adanya 

sistem penyimpanan kearsipan yang sesuai dengan kebutuhan. 
 

    Sistem penyimpanan atau disebut dengan filling system adalah 

suatu rangkaian tata cara yang teratur menurut suatu pedoman tertentu. 

misal penyimpanan  menurut abjad, penyimpanan pokok soal (isi surat), 

penyimpanan  menurut wilayah, penyimpanan menurut nomor, 

penyimpanan menurut tanggal. dan perlunya peralatan pendukung 

menata berkas yang baik, dan juga pengetahuan dan pengalaman 

pegawai mengenai penyimpanan kearsipan juga berpengaruh dalam 

proses kelancaran suatu pekerjaan. Dengan proses penyimpanan arsip 

yang tertata dengan baik, maka sangat berpengaruh  terhadap efektivitas 

pekerjaan tersebut. agar ketika mencari arsip yang telah lama maupun 

baru dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. 

            Disini penulis menggunakan  System nomer (numberic system). 
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Sistem ini merupakan sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan 

kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan, yang disebut 

juga inderect filing system (karena penentuan nomor yang akan 

digunakan memerlukan pengelompokan urutan nomor). 
 

Cara pengelompokan arsip sesuai system agenda menggunakan 

nomor urut, untuk memudahkan dalam pencarian nomor surat apabila 

diperlukan adalah seperti gambar berikut : 

  

  

Gambar 3.7 buku agenda surat masuk 
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3.2 Pelaksanaan PKL oleh MUHAMAD IRFAN (15312469) 

3.2.1 Bidang Kerja 

Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Lampung penulis ditempatkan di posisi sub-bagian Program dan Data. 

Urusan administrasi adalah unsur yang berada dibawah bagian Program Data , 

Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Di posisi tersebut penulis ditugaskan untuk: 

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu. 

2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu. 

3. Mengelola, menyusun data pemilih. 

4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan 

lembaga pemerintah lain yang terkait. 

5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga 

non pemerintah. 

6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu. 

7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu. 

8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaran 

Pemilu. 

9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu. 

10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program 

dan Data. 

11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU 

Kab/Kota. 

12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada 

Sekretaris KPU Kab/Kota. 

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU 

Kab/Kota. 

14. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota 

KPU Kab/Kota. 

15. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu 

Anggota KPU. 

16. Menjalankan perintah lain yang diperintahkan pimpinan. 
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3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Dalam peraktek kerja lapangan dibagian Progra dan Data yang berada 

di bawah tanggung jawab Kepala Bagian Program Data, Organisasi dan 

SDM yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Bidang 

yang menjadi fokus adalah pelaksanaan perencenaan kegiatan serta 

pengeloaan data pemilu.  Kegiatan yang dilakukan selama praktik kerja 

lapangan sebagai berikut : 

1. Pembuatan Surat Undangan 

Surat undangan adalah surat yang diberikan kepada orang lain untuk 

meminta orang tersebut datang pada acara tertentu. Surat undangan 

biasanya dibuat oleh bagian yang memiliki acara . fungsi dari surat ini 

adalah sebagai permintaan supaya orang yang bersangkutan dapat 

menghadiri acara tersebut. 

Dalam melaksanakan pekerjaan, staf di dalam bagian admininistrasi 

diharuskan mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi 

Microsoft Office. Karena tugas staf administrasi banyak dilakukan dengan 

menggunakan komputer dan aplikasi tersebut dengan baik. Kemudian 

pada saat membuat surat staf diharuskan memiliki pengetahuan tentang 

penulisan surat yang baik dan tentu saja ketelitian agar tidak ada kesalahan 

dalam penulisan surat tersebut. 

Adapun tahap-tahap dalam pembuatan surat adalah sebagai berikut : 

1. Dalam pembuatan surat biasanya penulis mendapat perintah langsung 

dari kasubbag ataupun kabag. 

2. Kabag ataupun kasubbag akan menyampaikan maksud untuk apa 

meminta dibuatkan surat tersebut. Barulah penulis mulai membuat 

surat. 

3. Jika pembuatan surat telah selelai, surat akan diserahkan kepada 

Sekretaris untuk ditinjau apakah surat itu telah layak baik dalam 

penulisan maupun ejaan. 

4. Jika surat belum layak, surat akan dikembalikan ke staf administrasi 

untuk diperbaiki. 
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5. Jika surat sudah layak surat akan dinaikan ke bagian umum untuk 

penomoran. 

6. Setelah dilakukan penomoran surat akan ditandatangani oleh kasubbag 

ataupun kabag. 

7. Barulah surat ditinjau oleh ketua atau sekretaris untuk dimintai 

persetujuan. 

 

2.  Pengarsipan 

Secara etimologi kata arsip berasal dari bahasa Yunani (Greek), yaitu 

archium yang artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Semula pengertian arsip 

itu memang menunjukkan tempat atau gedung tempat penyimpanan arsipnya, 

tetapi perkembangan terakhir orang lebih cenderung menyebut arsip sebagai 

warkat itu sendiri. 

Menurut Kamus Administrasi Perkantoran, oleh Drs. The Liang Gie Arsip 

adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, terencana, karena 

mempunyai nilai sesuatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat 

ditemukan kembali. Jadi sebagai intinya arsip adalah himpunan lembaran-

lembaran tulisan. Catatan tertulis yang disebut warkat harus mempunyai 3 

(tiga) syarat yaitu disimpan secara berencana dan teratur, mempunyai sesuatu 

kegunaan, dan dapat ditemukan kembali secara tepat. 

1) Jenis-Jenis Arsip 

1. Ditinjau dari kepentingannya 

1. arsip tidak penting adalah arsip yang kegunaannya habis setelah 

dibaca. contohnya seperti : surat undangan, memo. 

2. arsip biasa adalah arsip yang menmpunyai nilai kegunaan biasa 

untuk jangka waktu biasa. contohnya : surat-surat niaga. 

3. arsip penting adalah arsip yang mempunyai nilai kegunaan besar 

untuk suatu organisasi dalam jangka waktu yang cukup lama. 

contohnya : surat penjanjian kerjasama. 

4. arsip sangat penting adalah arsip yang mempunyai nilai guna 

sangat penting bagi suatu organisasi oleh karena itu arsip ini harus 
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disimpan secara terus menerus atau abadi oleh organisasi tersebut. 

contohnya : surat tanah, surat kepemilikan bangunan dll. 

5. arsip rahasia adalah arsip yang hanya boleh diketahui oleh orang 

yang berkepntingan dengan surat tersebut. contohnya : laporan 

keuangan, strategi pemasaran. 

2. Ditinjau dari  fisiknya atau bentuk wujudnya 

1. arsip berbentuk lembaran adalah wujud arsip yang berupan 

tulisan/tertulis. contohnya : surat, memo, akta dll. 

2. arsip visual adalah wujud arsip yang dilihat dapat berupa gambar, 

lukisan, ukiran, peta dll. 

3. Ditinjau dari masalahnya atau isinya 

1. financial record adalah arsip yang berisi catatan yang berhubungan 

kegiatan/ masalah keuangan. contoh : kwitansi, cek, giro, faktur 

dll. 

2. personal record adalah arsip yang berisi tentang data-data 

kepeawaian. contohnya : riwayat hidup, surat lamaran pekerjaa, 

absen pegawai dll. 

3. inventory record adalah arsip yang berisi tentang data-data keadaan 

barang dagangan. contoh : surat yang memuat tentang jumlah 

barang, kondisi barang, lokasi/tempat barang trsbt. 

4. production record adalah arsip yang berisi catatan mengenai 

keadaan produksi. contohnya laporan produksi. 

5. sales record adalah arsip yang berisi catatan-catatn informasi 

mengenai penjualan . contoh : surat pesanan, list harga dll. 

4. Ditinjau dari pemiliknya 

1. berasal dari lembaga pemerintahan. 

2. berasal dari instansi pemerintah/swasta. 

3. ditinjau dari fungsinya. 

4. arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung untuk 

perencanaan, penyelenggaraan pada umumnya. arsip dinamis 

dibagi menjadi tiga yaitu : arsip aktif, semi inaktif dan inaktif. 
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5. arsip statis adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan secara terus-

menerus oleh organisasi namun dipergunakan untuk kepentingan 

masayarakat umum/negara karena bernilai kebangsaan dan hanya 

dipergunkan sebagai refrensi saja. 

 

Menurut Kamus Administrasi Perkantoran oleh Drs. The Liang Gie 

Penyimpanan warkat (filing) merupakan kegiatan menaruh warkat-warkat 

dalam suatu tempat penyimpanan secara tertib menurut sistem, susunan dan 

tata cara yang telah ditentukan, sehingga pertumbuhan warkat-warkat itu dapat 

dikendalikan dan setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. 

Lawan dari penyimpanan warkat (filing) adalah pengambilan warkat (finding). 

Sistem penyimpanan warkat (filing system) adalah rangkaian tata cara 

yang teratur menurut suatu pedoman untuk menyusun warkat-warkat sehingga 

bilamana diperlukan lagi, warkat-warkat itu dapat ditemukan kembali secara 

tepat. 

Menurut Ensiklopedi Administrasi penyimpanan warkat (filing) adalah 

suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan warkat-warkat 

secara sistematis sehingga bila diperlukan lagi warkat-warkat itu dapat 

ditemukan kembali secara cepat.Sistem penyimpanan warkat (filing sistem) 

adalah suatu rangkaian tata cara yang teratur menurut sesuatu pedoman untuk 

menyusun warkat-warkat sehingga bila diperlukan lagi warkat-warkat itu dapat 

ditemukan kembali secara cepat. 

Jadi Kearsipan adalah suatu proses kegiatan atau proses pengaturan mulai 

dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem 

tertentu, menemukan kembali dengan cepat dan tepat, penggunaan, 

pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan arsip. Dalam hal ini Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Lampung menerapkan pengarsipan yang bertujuan 

untuk menyimpan surat masuk dan surat keluar. Pengarsipan tersebut diurutkan 

berdasarkan tanggal masuk dan tanggal keluar surat yang diletakkan di lemari 

yang di dalam lemari tersebut terdapat rak-rak atau tempat untuk meletakkan 

surat sesuai dengan jenis surat. 
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Surat yang telah dibuat haruslah diarsipkan untuk kepentingan bagian 

administrasi jika diperlukan di kemudian hari. Adapun cara mengarsipkannya 

adalah sebagai berikut: 

1. memilah dan memilih jenis-jenis surat yang akan diarsipkan karena 

biasanya sekali pengarsipan tidak hanya ada satu jenis surat saja. 

2. Kemudian di dalam lemari arsip terdapat beberapa rak untuk 

meletakkan dokumen surat sesuai dengan jenis surat yang akan 

diarsipkan. 

3. Barulah surat tersebut diletakkan sesuai jenis surat untuk diarsipkan. 

 

 

 

Gambar 3.8 Rak-rak arsip sesuai jenis surat 

 

3. Operator Rapat 

Rapat di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dilakukan atau 

diselenggarakan secara terjadwal sesuai dengan agenda yang telah 

ditentukan. Dalam rapat tersebut dibutuhkan operator untuk membantu 

jalannya rapat. Menjadi operator rapat tidaklah mudah, operator rapat 

harus berkonsentrasi terhadap rapat dan cepat mengetik apapun yang 

dikatakan oleh pemateri rapat sambil menayangkan slide presentasi bahan 

rapat. Kemudian setelah selesai rapat penulis menyerahkan hasil dari rapat 

tersebut ke pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang 
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sudah diberi wewenang untuk menjadikan hasil rapat tersebut menjadi 

sebuah laporan. Hasil dari laporan tersebut akan diunggah ke website resmi 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. 

 

4. Memperbaiki Printer 

Printer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mencetak dokumen. 

Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan penulis menemukan beberapa 

kendala dalam penggunaan printer diantaranya : 

1. Warna putus-putus. 

2. Kertas yang tersangkut di penggulung. 

3. Tinta tidak keluar. 

4. Cetakan warna tidak menghasilkan warna yang sesuai. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk merperbaiki printer yaitu 

: 

1. Buka bagian depan printer tunggu cartridge hingga ke bagian tengah. 

2. Lepas pengunci pada tempat cartridge. 

3. Cek apakah mulut semprot mengeluarkan tinda dengan baik atau tidak 

dengan menempelkan mulut semprot pada tisu halus tanpa digosok. 

4. Jika bekas tinta pada tisu membentuk hasil yang rapi itu menunjukan 

pada mulut semprot macet. 

5. Mulut semprot bisa disedot menggukan alat penyedot tinta khusus 

sesuai dengan tipe cartridge yang digunakan dalam kasus kali ini 

penulis menggunakan penyedot untuk tipe Canon MP280. 

6. Apabila hasil belum maksimal setelah dilakukan penyedotan tinta dapat 

juga melakukan cara alternatif dengan cara merendam mulut semprot 

bagian bawah menggunakan air panas. 

7. Setelah direndam lalu dikeringkan head cartridge menggunakan tisu 

tanpa menggosok bagian head cartridge. 

8. Setelah kering lalu dipasang kembali di tempat cartridge lalu kunci 

dengan benar. 

9. Tutup bagian depan printer. 

10. Lalu lakukan test print yang terdapat di properties printer. 
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5.  Mengedit foto kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung 

Dalam mengedit foto kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Lampung penulis menggunan perangkat lunak Adobe Photoshop CS5. 

Adobe Photoshop adalah suatu program atau aplikasi (perangkat lunak) 

untuk mengolah dan mengedit foto atau gambar yang berjeniskan gambar 

bitmap atau raster. 

Kegunaan / fungsi Adobep Photoshop secara teknik yaitu: 

1. Mengkombinasi 2 gambar atau lebih menjadi satu gambar baru. 

2. Menghilangkan atau menghapus objek pada suatu gambar. 

3. Memberi atau merubah warna. 

4. Merubah ukuran gambar menjadi lebih kecil ataupun menjadi lebih 

besar. 

5. Mempertajam warna dan kualitas gambar. 

6. Membersihkan atau memperindah gambar. 

7. Mengaburkan gambar agar terlihat samar-samar. 

8. Meningkatkan intensitas cahaya gambar agar terlihat lebih terang. 

9. Memotong gambar. 

 

Adapun langkah-langkah untuk mengedit sebuah foto yaitu : 

1. Buka Adobephotoshop CS5 dikomputer maka akan terlihat tampilan 

sperti dibawah ini. 

 

Gambar 3.9 Tampilan Adobe Photoshop CS5 
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2. Setelah itu masukan foto yang akan di edit ke dalam  Adobephoshop 

dengan cara CTRL + O atau klik file pilih Open. 

3. Lalu setelah beberapa foto terbuka kemudian pindahkan foto ke bagian 

lembar kerja dengan menggunakan move tools. 

4. Susun foto dan atur ukuran sesuai dengan jumlah yang diperlukan. 

 

Gambar 3.10 Tampilan menyusun foto pada lembar kerja 

5. Setelah foto dirasa sesuai lalu simpan foto dengan CTRL + S untuk 

format penyimpanan .psd. 

6. Untuk menyimpan dalam bentuk lain dapat menggunakan  SHIFT + 

CTRL + S atau save as dengan menggunakan format .JPG atau yang 

lain. 
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Gambar 3.11 gambar yang telah di edit 

3.2.3 Kendala yang dihadapi 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan merupakan motivasi untuk meraih 

sukses, didalam usaha untuk meraih kesuksesan tersebut. Penulis merasa 

hambatan-hambatan yang dialami penulis. 

Untuk mencapai suatu tujuan selalu mendapatkan hambatan atau rintangan, 

adakalanya hambatan itu membuat takut dan tidak berdaya sehingga apa yang 

diinginkan atau diraih tidak dapat tercapai, sebaliknya hambatan dan rintangan 

membuat terus berusaha demi tercapainya tujuan, pada umumnya bila mampu 

mengatasi hambatan-hambatan tersebut akan sangat menghargai hasil usaha yang 

tercapai. 

Adapun hambatan yang penulis dapatkan adalah: 

1. Komputer yang tidak bisa mengakses printer sharing. 

2. Scanner tidak berfungsi sebagaimana seharusnya.  

3. Printer tidak dapat mencetak berkas. 

 

3.2.4 Cara mengatasi Kendala 

1.   Menghubungkan beberapa personal komputer ke suatu printer yang 

bertujuan untuk mempermudah kinerja user. Fungsi dari sharing 

printer juga menghubungkan beberapa personal komputer ke suatu printer. 

Adanya jaringan internet digunakan di kantor selain untuk mengirim email 
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juga digunakan untuk saling berbagi perangkat keras, akan tetapi terkadang 

sharing printer tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena beberapa 

masalah seperti tidak dapat mengakses karena tidak dalam satu jaringan wifi 

hingga tidak dapat terhubung dengan printer karena tidak terinstall driver 

dari printer tersebut dalam kasus kali ini menurut pelatihan troubleshoing 

dan jaringan penulis melakukan instalasi printer tipe canon MP280. 

Adapun langkah-langkah menginstall printer adalah sebagai berikut: 

1) Hubungkan printer dengan komputer atau laptop kemudian 

hidupkan. 

2) Selanjutnya, klik start menu lalu pilih devices and printers. 

3) Kemudian klik add a printer. 

4) Berikutnya klik add local a printer. 

5) Akan muncul tampilan menu choose a printer port. Dalam 

menu tersebut, centang opsi use an exiting port. Untuk 

pilihannya bisa dibiarkan sesuai setting awal saja. Klik tombol 

next di bagian kanan bawah. 

6) Selanjutnya akan ada tampilanjendela baru yang berisi menu 

install the printer driver. Akan muncul beberapa merk printer. 

Di bagian ini penulis memilih tipe printer canon yang sesuai 

yaitu canon MP280. Klik have disk. 

7) Pada jendela berikutnya,klik browser. Kemudian cari file 

driver canon dilokasi folder tempat penulis simpan. 

8) Jika file driver sudah ditemukan, klik Open. Kemudian klik 

tombol OK. 

9) Terakhir klik tombol next dan tunggu beberapa saat hingga 

proses loading install driver canon MP280 selesai. 

10) Selesai. 

2.   Scanner adalah perangkat input yang berfungsi untuk mengnyalin 

gambar atau teks yang kemudian disimpan kedalam memori komputer. 

Adanya scanner saat ini sangatlah membantu dalam pelaksanaan tugas 

subbagian Program dan Data karena dalam pengiriman berkas ataupun file 

sudah banyak dilakukan dengan cara digital melalu email dan aplikasi 
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perperpesanan. Nanum dalam pengoprasiannya scanner terkadang 

memiliki masalah diantaranya kertas yang tersangkut.   

Menurut buku panduan penggunaan scanner plustek cara yang untuk 

mengatasinya adalah sebagai berikut: 

1. Hentikan proses pemindaian dengan tekan tombol cancel. 

2. Buka pengunci depan body scanner. 

3. Buka body depan scanner. 

4. Ambil kertas atau foto yang tersangkut. 

5. Benarkan posisi supaya lurus dan tidak tersangkut kembali. 

6. Selesai. 

3.   Printer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan data 

dalam bentuk cetakan baik dalam bentuk file dan gambar. Saat ini ada 

beberapa jenis printer diantaranya Ink Jet dan Laser Jet kali ini yang 

digunakan oleh penulis adalah jenis printer Ink Jet yaitu Printer yang 

menggunaka  jenis tinta cair. Dalam tugasnya penulis memiliki beberapa 

kendala diantaranya printer tidak dapat mencetak sesudah diisi ulang. 

Menurut  solusi yang di berikan panduan penggunaan canon cara 

mengatasinya adalah sebagai berikut : 

1. Hentikan pencetakan. 

2. Buka printer. 

3. Buka penutup cartridge. 

4. Benahkan posisi cartridge. 

5. Tutup dengan benar penutup cartridge. 

6. Lalu lakukan percobaan cetak. 

Semua diagnosis masalah dan langkah-langkah yang penulis lakukan 

diatas adalah ilmu yang telah dipelajari didalam perkuliahan, sehingga penulis 

mampu merapkannya ke dalam dunia kerja untuk mengatasi kendala-kendala 

atau masalah dalam pekerjaan yang sesungguhnya. 

 

 3.2.5 Usulan Solusi 

Dari pemaparan kendala di atas penulis memberikan usulan solusi kepada 

pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk mengintall driver 
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printer yang dibagikan melalui jaringan ke semua perangkat komputer yang 

ada supaya mempermudah dalam melakukan cetak dokumen dan tidak perlu 

lagi memindah-mindahkan perangkat printernya.  

Kemudian penulis juga memberikan saran agar setiap komputer diberikan 

hub usb supaya kabel lebih tersusun dengan rapih dan menghindarkan dari 

kabel yang kusut dan konsleting.  
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3.3.1 Pelaksanaan PKL oleh Rizal Aulami (15312366) 

3.3.2 Bidang Kerja 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Provinsi Lampung. Penulis ditempatkan posisi Bidang Hukum,Teknis & 

Hupmas (HTH). Di Pimpinan langsung oleh Bapak Lutfi Siasa,SH.MM Selaku 

Kepala Bagian (KaBag) Hukum Teknis dan Hupmas. 

Adapun kegiatan yang ada didalam bidang Hukum,Teknis & Hupmas (HTH) 

adalah sebagai berikut: 

1) Penerimaan Berkas Partai Politik untuk pelaksaan pemilihan Calon 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Lampung 

2) Verifikasi Berkas Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Lampung 

3) Perbaikan Berkas Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Lampung 

4) Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Syarat Calon  Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) di Provinsi Lampung 

5) Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2019-2024 

6) Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019 

7) Kegiatan Rapat Koordinasi Kampanye Pemilu 2019 

KaBag Hukum, Teknis dan Hupmas melakukan tugas dan kewajibannya 

dibantu oleh: 

1. Kasubbag Hukum Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Provinsi Lampung 

(A.Ingga Arasyi,SH) 

Mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian 

sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan 

penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan , dan 

dana kampanye. 

2. Kasubbag Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Provinsi 

Lampung (Ryan Yudi Andila,SAN) 
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Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis 

penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar 

waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD 

Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan 

penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, 

melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih. 

 

3.3.3 Pelaksanaan Kerja 

Seperti yang kita ketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga 

negara yang  mengatur, mengelola dan menyelenggarakan pemilihan umum di 

Provinsi Lampung. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu 

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Didalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam 

Pemilu tahun 2019. 

1. Penerimaan berkas Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota  dari Partai Politik 

Partai politik harus mengajukan syarat Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi Lampung guna persyaratan untuk 

mengikuti seleksi berkas dimulai pada tanggal 9 Juli 2018 s.d 11 Juli 2018. Penulis 

dipercayakan untuk ikut serta dalam kegiatan penerimaan berkas Calon Anggota DPR, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan dibagi kelompok/tim penyeleksi 

berkas, terdapat 5 kelompok/tim dan masing-masing tim mendapat jatah seleksi berkas 

sebanyak 4 partai politik dalam satu tim. 

Tugas masing-masing kelompok/tim adalah sebagai berikut: 

a) Penerimaan berkas Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota  dari Partai Politik, 

b) Verifikasi Berkas Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Lampung, 
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c) Perbaikan Berkas Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Lampung, 

d) Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Syarat Calon   Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) di Provinsi Lampung. 

Penulis ditempatkan pada kelompok/tim 5 dimana terdapat 4 partai politik 

yang akan diverifikasi berkasnya, dalam pekerjaan verifikasi berkas ini penulis 

mendapatkan bagian memeriksa data per masing-masing Calon Anggota DPR, 

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang kemudian akan dicocokkan 

antara berkas asli dengan berkas yang sudah diupload pada aplikasi Sistem 

Informasi Layanan Online (SILON). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12  Proses penerimaan Berkas Calon Anggota DPD 

2. Melakukan Troubleshooting pada Printer 

Tata Cara Membersihkan Bagian Tonner pada Printer HP LaserJet P1102 

agar tidak bergaris pada kertas saat dicetak lakukanlah langkah-langkah yang 

harus lakukan antara lain: 

a) Mencabut sambungan listrik pada komputer 
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b) Membuka bagian Printer untuk melakukan pembersihan terhadap Toner 

(bubuk yang digunakan Printer Laser  untuk membentuk cetakan teks dan 

gambar diatas kertas) yang kemudian dilakukan pembersihan di alat 

toner yang terlihat ada kotoran bekas serbuk yang menempel pada toner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Gambar 3.13 Alat serbuk toner pada Printer HP LaserJet P1102 

c) Bersihkan ujung toner yang terlihat ada kotoran bekas serbuk tinta 

menggunakan tissu / lap kering. 

 

 

 

Gambar 3.14 Bagian Ujung Toner yang dibersihkan 
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d) Setelah selesai dibersihkan langkah berikutnya kembali dimasukan 

kedalam printer dan kemudian dilakukan testing. 

 

3. Pembuatan Surat Undangan 

 Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan surat  undangan adalah sebagai 

berikut: 

a) Dalam pembuatan surat biasanya penulis mendapat perintah langsung  dari 

staf administrasi dibidang Hukum, Teknis dan Hupmas. 

b) Staf administrasi akan menyampaikan maksud untuk apa meminta 

dibuatkan surat tersebut, barulah penulis mulai membuat surat. 

c) Jika pembuatan surat sudah selesai dibagian staf administrasi, maka surat 

dinaikan kebagian Kassubag dan KaBag untuk ditinjau kembali apakah 

surat layak dalam ejaan dan penulisan 

d) Jika tidak layak, maka surat dikembalikan kepada staf administrasi untuk 

diperbaiki. 

e) Jika surat sudah layak, maka surat tersebut langsung dinaikan lagi kepada 

Ketua KPU untuk ditinjau kemudian ditanda tangani dan disetujui. 

Setelah surat tersebut mendapat tanda tangan atau persetujuan maka surat 

itu dikembalikan kepada staf administrasi untuk diperbanyak, diarsipkan dan 

dipergunakan untuk apa surat itu dibuat. 
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Gambar 3.15 Contoh pembuatan surat undangan 

4. Pengarsipan 

Secara garis besar Sistem pengarsipan adalah cara pengaturan atau 

penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik 

/ nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang 

terkait. 

 

Tujuan pengarsipan antara lain: 

1. Memberikan pelayanan dalam penyimpanan arsip 

2. Menemukan kembali arsip secara tepat, lengkap, akurat, relevan, dan tepat 

waktu, secara efisien 

3. Menunjukan penyusunan arsip yang beraya dan berhasil guna 
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Surat yang telah dibuat haruslah diarsipkan untuk kepentingan bagian 

administrasi jika diperlukan di kemudian hari. Adapun cara 

mengarsipkannya adalah sebagai berikut: 

a) Penulis haruslah memilah dan memilih jenis-jenis surat yang akan 

diarsipkan karena biasanya sekali pengarsipan tidak hanya ada satu 

jenis surat saja 

b) Kemudian di dalam lemari arsip terdapat beberapa rak untuk 

meletakkan dokumen surat sesuai dengan jenis surat yang akan 

diarsipkan 

c) Barulah surat tersebut diletakkan sesuai jenis surat untuk diarsipkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Rak arsip sesuai jenis surat 

3.3.4 Kendala yang Dihadapi 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan merupakan motivasi untuk meraih sukses, 

didalam usaha untuk meraih kesuksesan tersebut. Penulis merasa hambatan-

hambatan yang dialami penulis.Untuk mencapai suatu tujuan selalu mendapatkan 

hambatan atau rintangan, adakalanya hambatan itu membuat takut dan tidak 

berdaya sehingga apa yang diinginkan atau diraih tidak dapat tercapai, sebaliknya 
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hambatan dan rintangan membuat terus berusaha demi tercapainya tujuan, pada 

umumnya bila mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut akan sangat 

menghargai hasil usaha yang tercapai. 

Adapun hambatan yang penulis dapatkan adalah: 

1. Komputer yang tidak bisa koneksi ke internet 

2. Mengatasi Komputer yang lambat kinerjanya 

 

3.3.5   Cara Mengatasi Kendala  

Dalam melaksanakan pekerjaan atau praktik kerja lapangan pasti selalu 

menemui hambatan sehingga menghambat pekerjaan kita. Tetapi sebagai pekerja 

yang baik, kita haruslah mampu menemukan solusi untuk mengatasi kendala-

kendala yang menghambat pekerjaan kita. 

1. Komputer yang tidak bisa koneksi ke internet 

Pengertian jaringan Komputer adalah Sebuah sistem di mana komputer yang 

terhubung untuk berbagi informasi dan sumber daya. Internet adalah sebuah 

jaringan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan suatu sistem 

standar global transmission control protocol/internet protocol suite (TCP/IP) yang 

digunakan sebagai protokol pertukaran paket dalam melayani miliaran pengguna 

yang terdapat di seluruh dunia Koneksi dapat dilakukan sebagai peer-to-peer atau 

client / server, biasanya hubungan antara komputer ini lebih cepat dari umumnya 

koneksi internet. 

Adapun solusi untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah: 

a) Memilih jenis wifi adapter yang cocok. Dalam kasus ini penulis memilih 

wifi adapter dengan merk dan tipe TP-Link TLWN727N karena tipe 

tersebut mampu mendeteksi sinyal internet sampai jarak 20 meter. 

b) Memastikan wifi adapter sudah terpasang terlebih dahulu di komputer. 

c) Memasukkan CD installer-nya kemudian mencari terlebih dahulu folder 

TL-WN727N lalu pilih Setup hingga muncul pada layar  kemudian pilih 

Next. 

http://jaringankomputer.org/pengertian-dan-perbedaan-jaringan-client-server-dan-peer-to-peer/
http://jaringankomputer.org/pengertian-dan-perbedaan-jaringan-client-server-dan-peer-to-peer/
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Gambar 3.17 Tampilan awal installer 

d) Pada layar berikutnya pilih Install TP-Link Wireless Configuration Utility 

and Driver lalu pilih Next. 

 

Gambar 3.18 Tampilan Setup Type 

 

e) Menentukan tempat penginstalan seperti pada  kemudian pilih Next. 
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Gambar 3.19 Tampilan penempatan lokasi aplikasi 

f) Pada jendela berikutnya akan tampil halaman untuk memulai proses instal 

dan kemudian pilih install. 

 

Gambar 3.20 Tampilan sebelum proses install 

g) Kemudian akan muncul jendela proses instalseperti Lalu menunggu proses 

instalasi selama 1-2 menit. 
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Gambar 3.21 Tampilan proses install 

h) Pada jendela selanjutnya akan muncul pemberitahuan bahwa proses 

instalasi telah selesai Lalu pilih finish dan proses instalasi sudah selesai. 

 

 Gambar 3.22 Tampilan proses instalasi telah selesai 

i) Setelah penginstalan selesai maka wifi adapter akan mendeteksi sinyal wifi 

yang berada di dekat komputer. 

j) Kemudian koneksikan wifi tersebut dengan komputer. 

k) Barulah komputer bisa menggunakan internet untuk menunjang pekerjaan 

pegawai menjadi lebih mudah dan cepat. 

l) Selesai. 
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2. Mengatasi komputer yang lambat kinerjanya 

Fragmentasi adalah cara untuk mengatasi kinerja komputer yang lambat 

agar proses akan berjalan lebih cepat. 

Berikut adalah cara mengatasi nya antara lain: 

1. Matikan beberapa service pada Windows 

Banyak service yang berjalan pada saat Windows dinyalakan. Namun 

tidak semua service berguna bagi kita. Ada beberapa service yang tidak 

berguna, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

Cara yang dibutuhkan adalah mematikan beberapa service yang dirasa 

tidak berguna itu, ikuti langkah-langkah di bawah ini. 

a) Buka run, lalu ketikkan msconfig, lalu Enter 

b) Masuk ke tab Services, lalu hilangkan centang pada service yang dirasa 

tidak berguna seperti di bawah ini. 

c) Lalu klik OK, jika diminta restart, lakukan restart. 

 

Gambar 3.23 Tampilan System Configuration 

 

 Menghapus file sampah dengan Disk Cleanup 

File sampah juga bisa memperlambat kinerja PC kita, karena 

memenuhi harddisk dan proses load akan lebih lambat daripada biasanya. 

Untuk membukanya klik kanan pada salah satu disk, lalu klik properties, 

lalu pilih Disk Cleanup pada tab general seperti pada gambar. 
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Gambar 3.24 Tampilan Disk Cleanup 

 

2. Defragmentasi harddisk 

Fragmentasi pada harddisk juga menyebabkan komputer menjadi 

lambat. Untuk mengatasinya kita memerlukan defragmentasi yaitu 

mengur utkan semuanya sehingga proses akan berjalan lebih cepat. 

Untuk melakukan defragmentasi hanya memerlukan tools bawaan 

windows, cara membukanya: buka my computer, lalu klik kanan pada 

salah satu disk yang mau didefrag, pilih properties, masuk ke tab tools, 

pilih Optimize, seperti pada gambar. Defragmentasi ini sebenarnya 

harus dilakukan rutin, minimal sebulan sekali agar komputer tidak 

berjalan lambat. 
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Gambar 3.25 Tampilan Properties pada drive computer 

 

3. Uninstall program yang tidak penting 

Program yang jarang dipakai sebaiknya uninstall aplikasi tersebut, 

karena aplikasi tersebut hanya menjadi sampah dan hanya melambat-

lambatkan PC bisa menguninstallnya lewat control panel, lalu cari 

Uninstall pada tab pencarian. Bersihkan komputer dari virus 

Komputer menjadi lambat kemungkinan adanya virus yang bertempat 

di komputer. Virus dapat menyebabkan komputer menjadi lambat dan 

bisa menyebabkan kerusakan pada sistem. Karena itu harus 

membersihkan komputer dari virus, untuk membersihkannya instal 

sebuah antivirus dikomputer seperti Smadav, Avira dan masih banyak 

lagi jenisnya 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Lampung, banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis dapatkan. 

Dengan demikian penulis dapat mengerti bagaimana cara merapkan teori-teori yang 

diterima saat proses pembelajaran di bangku kuliah kedalam dunia kerja yang 

sebenarnya. Dalam dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktik merupakan hal 

penting untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalam 

teori dengan keadaan sebenarnya di lapangan. 

 

4.2 Saran 

Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama kurang lebih 2 bulan 

di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, saran yang dapat disampaikan oleh 

penulis sebagai berikut : 

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya 

membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang informasi dan 

teknologi. 

2. Komisi pemilihan umum juga memerlukan sumber daya manusia yang cekatan serta 

dapat beradaptasi dengan tugas yang ada di lapangan serta dapat ditugaskan dalam 

keadaan yang belum tentu sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Catatan Harian Ferlitha Litha Hermansyah 
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Lampiran 2. Catatan Harian Ferlitha Litha Hermansyah (lanjutan) 
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Lampiran 3. Catatan Harian Muhamad irfan 
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Lampiran 4. Catatan Harian Muhamad irfan (lanjutan) 
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Lampiran 5. Catatan Harian Rizal Aulami 
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Lampiran 6. Catatan Harian Rizal Aulami (lanjutan) 
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Lampiran 7. Daftar Nilai Muhamad Irfan 
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Lampiran 8. Daftar Nilai Muhamad Irfan (lanjutan) 
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Lampiran 9. Daftar Nilai Muhamad Irfan (Lanjutan) 
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Lampiran 10. Daftar Nilai Muhamad Irfan (Lanjutan) 
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Lampiran 11. Daftar Nilai ferlia litha Hermansyah  
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Lampiran 12. Daftar Nilai ferlia litha Hermansyah (Lanjutan) 
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Lampiran 13. Daftar Nilai ferlia litha Hermansyah (Lanjutan) 
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Lampiran 14. Daftar Nilai ferlia litha Hermansyah (Lanjutan) 
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Lampiran 15. Daftar Nilai Rizal Aulami  

 

 

 

 



65 

 

 

Lampiran 16. Daftar Nilai Rizal Aulami (Lanjutan) 
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Lampiran 17. Daftar Nilai Rizal Aulami (Lanjutan) 
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Lampiran 18. Daftar Nilai Rizal Aulami (Lanjutan) 
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Lampiran 19. Foto bersama anggota KPU Lampung 

  
 

 

Lampiran 20. Foto bersama sebelum rapat pleno KPU Provinsi Lampung 
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Lampiran 21. Foto Bersama Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur  

 

 

 

 

 

       

 

 


