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KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah Subhana Wata’ala yang telah

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

laporan hasil Kerja Praktek, sebagaimana yang telah direncanakan.
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kekurangan, akan tetapi banyak pelajaran berharga yang dapat penulis pelajari

selama penulis melakukan kerja praktek.

Laporan Kerja Praktek ini dibuat sebagai observasi dari berbagai pihak

mengenai tantangan dan hambatan selama melaksanakan kerja praktek hingga

dalam pengerjaan laporan. Dan tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih

kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan

hasil Kerja Praktek, oleh karena itu penulis terima kasih kepada :

1. Bapak Jhony Custer, ST., MT. selaku Direktur Politeknik Negeri

Bengkalis.
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4. Bapak Nurul Fahmi, M.T. selaku Koordinator Pelaksanaan Kerja Praktek

sekaligus Pembimbing Kerja Praktek.

5. Ibu Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I. selaku Ketau Pengadilan Agama

Bengkalis.

6. Bapak Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I, MA selaku Wakil Ketua Pengadilan

Agama.
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8. Kedua orang tua serta keluarga tercinta atas kasih sayang, do’a dan

dukungan materi maupun moral yang telah diberikan selama ini kepada

penulis.

9. Seluruh anggota staff kepegawaian Pengadilan Agama Bengkalis.

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Teknik Informatika Politeknik

Negeri Bengkalis.

11. Seluruh teman-teman yang telah membantu memberikan dorongan,

motivasi, dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan

dengan sebaik mungkin.

Penulis menyadari bahwa laporan hasil Kerja Praktek ini sangat jauh

dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis

sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari

semua pihak sehingga penulis akan lebih baik dimasa akan datang dan

untuk penyempurnaan laporan selanjutnya.

Bengkalis, 21  Januari 2021

Elvia Himarwanti
6103181307
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan institusi pendidikan tinggi

yang menyelenggarakan pendidikan vokasi profesional yang memiliki

spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi atau

jurusan-jurusan teknis yang berbeda jenis. Politeknik juga dapat merujuk

pada sekolah pendidikan menengah yang berfokus pada pelatihan

vokasional.

Dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi vokasional

mahassiswa diarahkan untuk menguasai keterampilan dalam bidang yang

diambilnya, sehingga mampu memahami, menjelaskan dan merumuskan

cara penyelesaian masalah yang ada didalam kawasan keahliannya. Tujuan

pendidikan yang ingin dicapai adalah membekali para mahasiswa dengan

kemampuan agar mempunyai daya saing tinggi didunia kerja. Tentunya

hal tersebut harus dicapai dengan unsur penguasaan teori dan praktek.

Salah satu cara agar mahasiswa dapat mewujudkan hal tersebut maka

diadakanlah Kerja Praktek (KP).

Kerja Praktek merupakan salah satu mata kuliah wajib ditempuh di

sebuah perguruan tinggi baik tingkat sarjana maupun diploma. Bangku

perkuliahan telah mengajarkan teori –teori keilmuan yang sudah menjurus

ke bidang industry tertentu. Namun untuk memperbanyak pengalaman

kerja secara langsung, dilakukan kerja praktek yang harus dilakukan oleh

mahasiswa agar mendapatkan ilmu diluar dari teori dan praktek yang

didapatkan selama diperkuliahan. Mahasiswa yang melakukan Kerja

Praktek harus sesuai dengan program studi yang diambil dengan tempat

pelaksanaan yang berkaitan dengan program studi tersebut.

Mahasiswa dituntut lebih aktif dalam pelaksanaan Kerja Praktek pada

suatu industry baik itu perusahaan maupun instansi. Berbagai perusahaan
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dan instansi membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan

Kerja Praktek. Salah satunya instansi Pengadilan Agama Bengkalis yang

merupakan instansi penyelesaian perkara rumah tangga.

Instansi ini telah menerapkan sistem yang fleksibel namun efisien

dalam mengatasi permasalahan dibidang tersebut. Seperti dalam

melakukan arsip perkara, register perkara, surat elekronik, e-perpus,

gugatan mandiri,dan e-kalkulator. Teknolgi yang digunakan diinstansi ini

sangatlah memadai, sehingga mudah untuk mengetahui jumlah perkara

yang masuk dan inovasi- inovasi lainnya yang telah ada pada instansi ini.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan Kerja Praktek (KP) yaitu :

1. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang

diperoleh selama mengikuti perkuliahan ke dunia kerja.

2. Mendapatkan masukan untuk umpan balik (feedback) dalam usaha

penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

3. Memahami penggunaan aplikasi dan inovasi teknologi yang berkaitan

dengan perkara peradilan. yang bersentuhan langsung dengan

masayarakat.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat dari Kerja Praktek (KP) yaitu:

1. Sebagai wadah bagi mahasiswa utnuk menyalurkan ilmu, menambah

pengetahuan dan wawasan dalam kerja.

2. Sebagai tempat mahasiswa untuk mengenal dan mengetahui dunia

kerja serta menerima saran yang diberikan sesuai dengan tuntutan

dunia kerja.

3. Dapat menggunakan inovasi dan aplikasi yang digunakan di

pengadilan agama untuk data peradilan yang menampung sseluruh data

gugatan maupun permohonan peradilan terutama menggunakan

Aplikasi e-Register perkara.
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BAB II

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

KELAS II

2.1 Sejarah Singkat

Sebelum proklamasi kemerdekaan sebagian besar kabupaten

Bengkalis berada dibawah Pemerintahan Kerajaan Siak, kecuali Pulau

Bengkalis justru langsung dibawah kekuasaan Pemerintah  Belanda.

Pada masa penjajahan belanda khusus nya untuk pulau yang terdiri

dari beberapa kepenghuluan untuk menyelesaiakan  masalah salah NTCR /

Waris, Mal Waris bagi Masyarakat yang beragama Islam Pemerintah

Belanda mengangkat seorang Imam (Qadhi) yang lebih dikenal dengan

Penghulu Landraad. Untuk memeberikan kemudahan kepada masyarakat

maka Penghulu Landraad tersebut diberi wewenang untuk mengangkat

Qadhi-Qadhi  kampung yang bertangggung jawab penuh kepada penghulu

landraad tersebut. Masalah NTCR / Waris mal waris dikelola langsung

oleh kerajaan siak yang dipegang oleh seorang Qadhi Besar, oleh sultan

Siak Qadhi Besar ini diberi hak dan wewenang untuk mengangkat Imam-

Imam (Qadhi) Distrik ditiap-tiap ibu kota kecamatan dalam wilayah

Kerajaan Siak tersebut. Dengan semikian baik Pulau Bengkalis maupun

untuk daerah kerajaan Siak masalah NTCR / waris mal waris tidak ada

kesuliatan. Keadaan yang seperti ini dapat berjalan dengan baik sampai

kepada rasis jepang dan Revolusi Kemerdekaan.

Pada masa kemerdekaan pada tahun 1946 datang instruksi untuk

membentuk Pejabat Agama ditiap-tiap kewedanaan. Bagian hukum /

kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis mengangkat

P.3 NTCR di tiap-tiap desa yang bertanggung jawab kepada Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sedangkan untuk menolong para Isteri
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yang suaminya melanggar taklik thalak, maka setiap P.3 NTCR yang

cakap lagi berpengalaman di tauliyahkan untuk menerima taufiz taklik

talak.

Setelah Proklamasi kemerdekaan masalah NTCR / waris mal waris

tetap berjalan baik kalaupun tidak dapat dikatakan meningkat. Pada tahun

1957 hak menerima taufiz taklik thalak dicabut dari P.3 NTCR, akibatnya

timbullah keluhan dan kesulitan bagi para isteri yang suaminya melanggar

taklik talaknya. Akan tetapi kesulitan ini dalam waktu yang tidak terlalu

lama dapat dipulihkan kembali oleh karena dalam bulan Mei 1959 Bapak

Abdullah Nur Kepala Bagian Hukum / Kepenghuluan Kantor Urusan

Agama Kabupaten Bengkalis yang juga salah seorang dari Hakim

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah Propoinsi Sumatera Tengah

dipanggil ke jakarta untuk dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama

Bengkalis.

Dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis serta

Penguasa perang setempat maka pada tanggal 7 Juli 1959 diresmikanlah

berdirinya Pengadilan Agama Bengkalis dengan wilayah Yuridiksinya :

kecamatan Bengkalis, Tebing tinggi, Merbau, Bukit Batu, Dumai, Rupat,

Bangko, Kubu, Dan Tanah Putih. Maka daerah hukum Pengadilan Agama

Bengkalis meliputi kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Kemudian dengan berdirinya Pengadilan Agama Selat Panjang, maka

Kecamatan tebing Tinggi dan Kecamatan Merbau menjadi daerah Hukum

Pengadilan Agama Selat Panjang.

Dan Pada Tahun 1979 dibangun Gedung / Kantor Pengadilan Agama

Bengkalis dengan biaya Pelita tahun Anggaran 1977/1978 diatas tanah

milik Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Bengkalis seluas 27 x 25 m

dengan kontrukdi semi permanen. Yang terletak dijalan Kelapapati Darat,

Kelurahan Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dan

gedung tersebut diresmikan pada tanggal 19 Oktober 1979 oleh Bapak H.

ICHTIYANTO, SA, SH Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama

Islam. Pengadilan Agama Bengkalis berdiri pada tahun 1959 akan tetapi
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belum mempunyai gedung tersendiri dan selalu berpindah-pindah dari satu

tempat ke tempat lain oleh karena pada ketika itu statusnya masih

menumpang atau menyewa dan pada November 1977 Pemda Bengkalis

meminjamkan sebuah Gedung kepada Departemen Agama Kabupaten

Bengkalis serta Pengadilan Agama Bengkalis.

Dengan demikian Daerah wilayah yuridiksi Pengadilan Agama

Bengkalis meliputi 12 Kecamatan karena kota Dumai menjadi 3

Kecamatan. Dan kemudian terbentuk Pengadilan Agama Dumai dan

sehingga kecamatan Rupat dan Kecamatan Mandau menjadi wilayah

Yuridiksi Pengadilan Agama Dumai. Dengan Demikian Daerah wilayah

Yuridiksi Pengadilan Agama Bengkalis sampai sekarang menjadi 16

Kecamatan .

2.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Bengkalis

2.2.1 Visi Pengadilan Agama Bengkalis

Visi Pengadilan Agama Bengkalis adalah “Terwujudnya Pengadilan

yang terjangkau oleh Masyarakat, Akuntansi, Transparan dan

Proposional”.

2.2.2 Misi Pengadilan Agama Bengkalis

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai

2. Meningkatkan kualitas pelayanan public dan mempermudah

aksebilitas peradilan.

3. Mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien (cepat, tepat dan

biaya ringan).

4. Meningkatkan pengawasan berjenjang

5. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat

6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan (kualitas

administrasi dan manajemen peradilan)

7. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum
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8. Meningkatkan dan mengembangkan penggunaan Teknologi

Informasi peradilan

2.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkalis

Penjelasan tingkatan pada struktur organisasi berdasarkan tugas kerja

adalah sebagai berikut :

gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkalis
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2.4 Ruang lingkup Pengadilan Agama Bengkalis

Pengadilan Agama (PA) Bengkalis untuk wilayah kabupaten

Bengkalis, Riau. Kantor Pengadilan Agama (PA) Bengkalis beralamatkan

Jln. Lembaga, No.1 Senggoro- Bengkalis- Riau, 28751. Telepon/ Fax:

(0766) 21441, Handpone : 0822-8441-9009, Website : www.pa-

bengkalis.go.id, E-mail : admin@pa-bengkalis.go.id. Berikut ini

merupakan gambar dari Pengadilan Agama Bengkalis.

Pengadilan Agama Bengkalis merupakan salah satu Pengadilan Tinggi

Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang

dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undnag-undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama.
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BAB III

BIDANG PEKERJAAN

3.1 Uraian Tugas Yang Dikerjakan

Kerja Praktek (KP) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 09 Januari

2020 hingga tanggal 08 Januari 2020 di Pengadilan Agama Bengkalis.

Selama pelaksanaan KP berlangsung adapun tugas yang diberikan,

diantaranya :

3.1.1 Melakukan Penyimpanan Putusan Perkara Digital (E-Register)

Dalam kegiatan ini, saya melakukan penyimpanan data

putusan perkara yang sudah di putuskan dalam persidangan,

perkara tersebut berupa perkara permohonan dan gugatan.

Penyimpanan data perkara digital dilakukan menggunakan aplikasi

e-register arsip digital melalui sistem informasi penelusuran

perkara. Penyimpanan data perkara disimpan berdasarkan  dengan

jenis perkara dan nomor perkara di Pengadilan Agama Bengkalis.

Gambar 3.1 e-register
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3.1.2 Melakukan Pembuatan Berita Harian di Website Pengadilan

Agama Bengkalis

Dalam kegiatan ini saya membuat berita harian yang akan di

upload di website Pengadilan Agama Bengkalis. Berita harian

tersebut berisi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan

Agama Bengkalis.

Gambar 3.2 Berita Harian

3.2 Target yang Diharapkan

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang berlokasi di Pengadilan

Agama Bengkalis, yang terhitung 8 minggu, terdapat beberapa target yang

ingin dicapai, diantaranya :

1. Mempelajari bagaimana cara bekerja di sebuah kantor

2. Memahami dunia kerja di bidang IT

3. Mengetahui teknologi informasi yang digunakan dalam dunia kerja

dalam register perkara digital melalui sistem informasi  disebuah

instansi.
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3.3 Perangkat Yang digunakan

3.3.1 E-register

Gambar 3.3 logo e-register

e-register merupakan aplikasi bagian dari informasi berbasis

perangkat lunak yang terhubung dengan perangkat komunikasi data dan

digunakan untuk mengelola proses pendaftaran putusan perkara.

3.3.2 Mozilla Firefox

Gambar 3.4 logo Mozilla Firefox
(sumber : Google.com)

Mozilla firefox adalah sebuah software modern yang di buat untuk

mengakses internet dengan kinerja yang lebih cepat dan sederhana dan

merupakan browser yang paling banyak digunakan oleh pengguna

internet.
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3.3.3 Microsoft Word 2010

Gambar 3.5 logo Microsoft Word 2010
(sumber : Google.com)

Microsoft Word 2010 merupakan perangkat lunak pengolah kata

(word processor) andalan Microsoft. Aplikasi ini membantu pembuatan

berita lainnya pada saat kerja praktek.

3.3.4 Website Pengadilan Agama Bengkalis

Gambar 3.6 Website PA Bengkalis
(sumber : Website PA Bengkalis)

Website Pengadilan Agama Bengkalis merupakan sebuah informasi

yang dipublikasikan sebagai wadah informasi mengenai Pengadilan

Agama Bengkalis



12

3.3.5 Jaringan Wifi

Gambar 3.7 Logo Wi-fi
(sumber : Wikipedia.org)

Peran jaringan wifi dalam pembuatan project penulis sangat besar.

Dimana penulis dapat searching untuk menemukan solusi-solusi dari

berbagai masalah project yang penulis hadapi.

3.3.6 Laptop

Gambar 3.8 Laptop
(sumber : Google.com)

Laptop adalah  perangkat keras yang digunakan  untuk membuat

project, laporan, dan penunjang kerja lainnya pada saat melaksanakan

kegiatan kerja praktek.
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3.4 kendala yang Dihadapi Selama Kerja Praktek

Selama melaksankan kerja praktek terdapat beberapa kendala, yaitu :

1. kurangnya kemampuan mnyesuaikan diri dengan cepat dan

bersosialisasi sehingga sering merasa sedikit canggung terhadap

lingkungan kerja tersebut.

2. Sering terjadi terputusnya jaringan sehingga penyimpanan register

digital tidak dapat dilakukan

3. Sedikit terkendala pada jadwal yang diberikan oleh proram studi

mengenai jadwal kerja praktek dan ujian akhir semsester secara

bersamaan.

4. Singkatnya waktu pelaksanaan kerja praktek yang diberikan sehingga

project yang ingin dilakukan kurang maksimal.

3.5 Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi pemecahan terhadap masalah yang dihadapi ialah

dengan menyelesaikan pekerjaan yang pertama diberikan kemudian

mengerjakan yang lainnya. Selain itu waktu pelaksanaan Kerja Praktek

disarankan agar diperpanjang supaya dapat membuat project dengan

maksimal.
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BAB IV

PENYIMPANAN PUTUSAN PERKARA DIGITAL

MENGGUNAKAN APLIKASI E-REGISTER PENGADILAN

AGAMA BENGKALIS

4.1 Uraian Judul

Aplikasi e-register merupakan penyimpanan data putusan perkara

yang telah di putuskan dalam persidangan berdasarkan jenis perkara dan

nomor perkara serta dibedakan berdasarkan tahun melalui sistem informasi

penelusuran perkara Pengadilan Agama Bengkalis. Hal ini bertujuan

sebagai bukti pertanggung jawaban penyimpanan berkas perkara.

4.2 E-register Perkara Digital Melalui Sistem Informasi Penelusuran

Perkara

Penyimpanan perkara digital menggunakan aplikasi e-register

berbasis website melalui sistem informasi penelususran perkara dengan

menggunakan jaringan local Pengadilan Agama Bengkalis. Penyimpanan

tersebut disimpan kedalam folder arsip digital. Adapun proses penggunaan

e-register adalah sebagai berikut :

1. Alamat URL

Gambar 4.1 Alamat URL

Alamat URL aplikasi e-register yang digunakan merupakan alamat ip

dengan menggunakan jaringan local yang telah dibuat, sehingga yang

dapat mengakses alamat tersebut adalah device yang terhubung pada

jaringan local Pengadilan Agama Bengkalis.
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2. Login Admin

Gambar 4.2 Halaman login

Sebelum menggunakan aplikasi tersebut terdapat halaman login yang

akan diisi sesuai dengan database yang telah dibuat.

3. Halaman aplikasi pendukung

Gambar 4.3 Aplikasi Pendukung

Setelah login admin, maka terdapat tampilan aplikasi pendukung

lainnya, yang akan sekarang digunakan adalah aplikasi e-register

makan pilih logo aplikasi tersebut.
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4. Halaman utama aplikasi e-register

Gambar 4.4 Halaman register

Pada halaman aplikasi tersebut terdapat pilihan pada tool perdata yang

didalamnya terdapat beberapa pilihan lainnya, karena register ini

merupakan penyimpanan putusan perkara maka pilih register perkara

gugatan dan permohonan, sebagai salah satu contoh pada laporan ini,

disini menggunakan register perkara gugatan.

5. Halaman register perkara gugatan

Gambar 4.5 perkara gugatan

Penyimpanan tersebut berdasarkan nomor perkara gugatan yang telah

di putuskan dalam persidangan, pada gambar tersebut adalah nomor

selanjutnya yaitu no 450. Nomor yang masih belum ada dan masih
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dalam tahap persidangan maka nomor tersebut didata dan dimasukkan

kedalam notepad bertujuan agar dapat mengetahui mana saja perkara

yang belum selesai dan disimpan.

Gambar 4.6 pencarian nomor perkara gugatan

Setelah nomor tersebut ditemukan terlebih dahulu lihat status perkara,

jika status perkara masih dalam tahap sidang maka data tersebut

bekum ada dan belum diputuskan serta belum dapat disimpan kedalam

berkas arsip digital. Jika status perkara selain tahap sidan  maka klik

pilihan detail untuk melihat file tersebut

6. Tampilan berkas perkara gugatan

Gambar 4.7 file putusan perkara
Setalah file tersebut di buka, maka dilakukan pengecekan pada perihal

penundaan perkara gugatan, pengecekan tersebut di cek pada sistem

informasi penelusuran perkara (SIPP).
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7. Pengecekan pada SIPP

Gambar 4.8 pengecekan perkara pada SIPP

Pada pengecekan perkara tadi, pilih pada register perkara gugatan dan

cari nomor tadi pada e-register.

8. Pengecekan penundaan sidang perkara gugatan

Gambar 4.9 pengecekan penundaan sidang perkara pada SIPP

Jika pada SIPP dan file pada e-register penundaan sidang yang

didalamnya sama dan sinkron maka file tersebut dapat di download

dan disimpan kedalam berkas arsip. Jika antara SIPP dan file e-

register tidak sama maka, file tersbut didownload terlebih dahulu dan

kemudian ditambahkan sesuai dengan yang ada pada SIPP.
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9. Penyimpanan file putusan perkara

Gambar 4.10 penyimpanan file perkara

Penyimpanan file yang telah di download tersebut disimpan kedalam

berkas arsip digital yang dibuka dengan menggunkan jaringan local

Pengadilan Agama Bengkalis. Penyimpanan tersebut dimasukkan

kedalam folder register dan dibedakan kembali berdasarkan jenis

perkara. Penyimpanan tersebut ditulis sesuai dengan nomor perkara.

10. File putusan perkara

Gambar 4.11 file perkara
Gambar tersebut merupakan tampilan file putusan perkara yang telah

disimpan kedalam folder register.
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4.3 Alasan Pengambilan Judul

Adapun alasan yang dijadikan dalam pengambilan judul dikarenakan

penyimpanan putusan perkara merupakan pekerjaan yang sering dilakukan

selama Kerja Praktek selain pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tugas tersebut

diberikan oleh pembimbing di Pengadilan Agama Bengkalis.

Penyimpanan putusan perkara yang telah di putuskan selama tahun 2020

telah selesai disimpan kedalam berkas arsip register digital berdasarkan

jenis perkara dan nomor perkara. Namun masih ada beberapa perkara yang

belum disimpan dikarenakan perkara tersebut masih dalam tahap

persidangan dan penundaan persidangan.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat, bahwa teknologi sangat

berkembang pesat dan hampir semua kegiatan selalu menerapkan

teknologi. Seperti halnya pada sebuah perusahaan atau instansi yang

menerapkan teknologi dalam pekerjaannya. Sebuah instansi Pengadilan

Agama Bengkalis telah menerapkan teknologi didalam pekerjaannya

seperti menggunakan aplikasi dan inovasi. Hal tersebut digunakan dalam

melakukan arsip perkara secara digital, register perkara, e-perpus, surat

elektronik, e-kalkulator dalam perhitungan dalam proses persidangan, serta

aplikasi selanjutnya yang digunakan adalah gugatan mandiri, sehingga

mudah dalam penyimpanan setiap perkara yang telah diputuskan dalam

persidangan. Inovasi juga digunakan pada sebuah instansi dapat melayani

secara efektif.

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan Kerja

Praktek dan tugas yang diberikan adalah, agar tempat pelaksanaan Kerja

Praktek membuat daftar tugas pekerjaan untuk mahasiswa yang magang di

instansi tersebut agar mahasiswa tersebut tau apa yang akan dikerjakan

dan tidak kehilangan komunikasi dengan orang yang berada diinstansi

tersebut. Serta jika sebuah instansi ingin memberikan project kepada

mahasiswa hendaknya dibimbing serta dijelaskan hal yang ingin dibuat,

sehingga mahasiswa tersebut tidak bingung dalam hal pengerjaan project.
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