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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 

 

Praktik Kerja Lapangan 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 perusahaan PT.Semen Baturaja(persero) Tbk, selama 2 

bulan yaitu pada bulan November 2017 sampai Januari 2018. 

 Penempatan PKL pada perusahaan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, 

ditempatkan pada satu bidang divisi yang sama yaitu pada divisi ICT. Pelaksanaan 

kerja pada divisi ICT yang dilakukan secara rutin adalah melakukan maintenance 

perangkat keras, maintenance jaringan, dan menyiapkan kebutuhan rapat. 

 Masalah yang sering dihadapi pada perusahaan tersebut adalah masalah 

internet yang tidak stabil dan komputer yang mudah kotor dikarenakan 

dilingkungan perusahaan adalah area pabrik semen, sehingga debu-debu semen 

yang berada disekitar perusahaan mudah menempel di komputer terutama 

perangkat keras seperti printer, keyboard, dan mouse. 

 

Kata Kunci : PKL, PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk, ICT



 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seperti yang tertulis dalam pedoman penulisan laporan Praktik Kerja 

Lapangan (Indonesia, 2018). Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

di Indonesia terutama dalam dunia IT diperlukan suatu kemampuan tersendiri atau 

keterampilan dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan Teknologi. Dalam dunia IT 

harus diimbangi dengan penambahan wawasan langsung didunia kerja, bagi 

mahasiswa didapatkan melalui Praktik Kerja Lapangan. 

Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan 

mahasiswa dalam menyelesaikan program Strata 1 (S1) di Universitas Teknokrat 

Indonesia Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Program Studi Informatika. Prinsip 

dasar dari Praktik Kerja Lapangan ini adalah agar mahasiswa dapat 

mengaplikasikan di dunia kerja teori-teori yang di dapat selama duduk di bangku 

perkuliah dan agar mahasiswa dapat beradaptasi dengan dunia kerja. Dalam 

pekerjaan sesungguhnya pengamatan dan pengalaman langsung di lapangan akan 

sangat berguna bagi kemampuan intelektual dan praktikan mahasiswa.  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini merupakan satu dari sekian banyak mata 

kuliah yang ada di Program S1 yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia. 

Mahasiswa harus melaksanakannya langsung di perusahaan atau instansi 

pemerintah maupun non pemerintah. Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

Mahasiswa harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh supaya pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan dapat berhasil secara maksimal. 

Di sisi lain, diperlukan suatu sinergi antara dunia kerja dengan lembaga 

pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih luas. 

Maka, melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, diharapkan akan terjalin 

hubungan kemitraan antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan dunia kerja. 

Kemitraan tersebut diharapkan akan terbentuk sebuah program pendidikan yang 

mempunyai kurikulum dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

dunia kerja. 
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Praktik Kerja Lapangan bertujuan untuk melatih siswa agar terbiasa dengan 

lingkungan kerja, sehingga dari Praktik Kerja Lapangan tersebut mahasiswa dilatih 

cara kerja yang baik dan benar. Sebelum mahasiswa memasuki dunia kerja, 

mahasiswa bisa memahami betapa sulitnya bekerja dan perlu banyak latihan 

sebelum memasuki dunia kerja, dan disiplin merupakan salah satu kunci 

keberhasilan bagi mahasiswa. 

Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan penulis memilih untuk melakukan 

Praktik Kerja Lapangan di salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) yaitu PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. Perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bangunan, yaitu semen. 

Ada dua jenis semen yang di produksi oleh perusahaan tersebut, yaitu Ordinary 

Porland Cement, dan Porland Composite Cement.  

Alasan penulis memilih PKL di PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, adalah 

untuk menambah ilmu dan pengalaman bekerja di perusahaan BUMN. Mimiliki 

pengalaman PKL di perusahaan besar seperti PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk 

adalah suatu kebanggaan, karena tidak semua mahasiswa yang melaksanakan PKL 

merasakan PKL di perusahaan besar. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dan tujuan PKL adalah untuk meningkatkan kualitas mahasiswa 

untuk bisa terampil dan mempunyai pengalaman dalam dunia kerja, terlebih untuk 

menumbuhkan karakter kerja yang tinggi dan sifat dewasa agar lebih profesional. 

Untuk singkatnya, maksud dan tujuan dari PKL adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi program studi S1 yang telah 

ditetapkan oleh Universitas Teknokrat Indonesia 

2. Memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi mahasiswa tentang 

dunia kerja sebagai bekal persiapan untuk memasuki lingkungan kerja di 

institusi maupun perusahaan lainnya 

3. Memantapkan disiplin dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-

tugas yang diberikan pembimbing di perusahaan 
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4. Menambah wawasan mahasiswa dalam rangka mengembangkan bakat 

dan pembuatan laporan 

5. Meningkatkan dan memperluas proses penyerapan teknologi baru dari 

dunia kerja 

6. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan meningkatkan pengenalan 

mahasiswa pada aspek-apsek usahan yang potensial dalam dunia kerja. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Adapun manfaat yang akan di dapat oleh Mahasiswa yang melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa terbiasa mempunyai sikap disiplin, tanggung jawab dan 

kreatif terhadap apa yang dikerjakan. 

2. Mahasiswa mampu mempunyai alternative pemecahan masalah sesuai 

dengan program studi yang dipilihnya secara luas mendalam. 

3. Meningkatkan dan memahami manfaat pengembangan pelajaran yang 

didapat dari kampus serta menerapkan dalam dunia kerja sebagai 

perbandingan teori dan aplikasinya. 

 

1.4 Tempat PKL 

Perusahaan tempat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah PT. 

Semen Baturaja (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Km.7, Panjang, 

Bandar Lampung. Jarak tempuh yang diperlukan untuk menuju tempat PKL dari 

kampus Teknokrat menuju PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk, adalah sekitar 15 km 

atau 30 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. 

 Berikut adalah peta dari Universitas Teknokrat Indonesia menuju tempat 

PKL PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk: 
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Gambar 1.1. Peta Jarak Dari Universitas Teknokrat Indonesia ke Tempat PKL 

(Google Maps, 2018) 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas 

Teknokrat Indonesia selama 2 bulan, dimulai dari tanggal 20 November 2017 

sampai dengan 13 Januari 2018. Mengenai pelaksaan PKL sesuai dengan ketentuan 

dan kebijakan tempat PKL yang bersangkutan. 

Untuk detail waktu pelaksaan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan.

Hari Jam Masuk Istirahat Jam Keluar Total 

Senin 07.15 12.00 – 12.30 16.30 525 Menit 

Selasa 07.15 12.00 – 12.30 16.30 525 Menit 

Rabu 07.15 12.00 – 12.30 16.30 525 Menit 

Kamis 07.15 12.00 – 12.30 16.30 525 Menit 

Jumat 07.15 11.30 – 13.30 16.30 435 menit 

Sabtu  Libur  

Minggu  Libur  



 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Seperti yang tertulis pada website perusahaan (Persero, 2017). Pada 14 

November 1974 Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Pabrik Semen di 

wilayah Sumatera Selatan tepatnya di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

Hal ini didasari dan diawali dengan adanya penelitian tentang deposit (kandungan 

bahan galian batu-batuan) di daerah Airlaya Dusun Sukajadi, Baturaja yang 

dilakukan oleh Departemen Pertambangan RI melalui Direktorat Geologi. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan tersebut diperoleh beberapa data pokok yang antara 

lain: 

1. Adanya cadangan batu kapur (limestone) yang merupakan bahan baku 

pembuatan semen yang diperkirakan cukup untuk jangka waktu +50 

tahun dengan jumlah cadangan + 38.250.000 m/ton; 

2. Adanya cadangan tanah liat (clay) yang juga merupakan bahan baku 

pembuatan semen dengan jumlah cadangan + 22.672.000 m/ton dengan 

luas area + 2.115 hektar. 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian tersebut, maka dilakukan sebuah 

studi kelayakan (feasibility study) oleh PT. Semen Padang (Persero) untuk 

mendirikan pabrik semen dengan rencana kapasitas produksi sebesar 500.000 ton 

semen per tahun. Dari studi kelayakan tersebut diperoleh kepastian untuk 

mendirikan sebuah pabrik semen di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, 

Propinsi Sumatera Selatan yang kemudian dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

1. Diumumkan dalam tambahan Berita Negara RI No.2 tanggal 7 Januari 

1975 dengan komposisi pemegang saham PT. Semen Padang (Persero) 

sebesar 55% dan PT. Semen Gresik (Persero) sebesar 45% 

2. Pada tahun 1978 PT. Semen Baturaja resmi menjadi Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) dengan adanya penyertaan saham dari Pemerintah RI 
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berdasarkan PP No. 10 tahun 1978 dengan Akta Notaris Hadi Moentoro, 

SH. No.  12 tanggal 19 Agustus 1980, dengan komposisi pemegang 

saham yaitu Pemerintah RI sebesar 88%, PT. Semen Padang (Persero) 

sebesar 7%, PT. Semen Gresik (Persero) sebesar 5%  

3. Pada tahun 1991, berdasarkan PP No.3 Tahun 1991 dan Akta No.70 

tanggal 15 Oktober 1991 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, 

Notaris di Jakarta, PT. Semen Baturaja (Persero) resmi menjadi milik 

Pemerintah RI sepenuhnya dengan penguasaan saham sebesar 100%, 

dimana saham-saham milik PT. Semen Padang (Persero) dan PT. Semen 

Gresik (Persero) telah diambilalih oleh Pemerintah RI. 

Pada tahun 2013, PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk telah menjadi Perseroan 

Terbuka “Tbk”, berdasarkan Surat Persetujuan DPR RI No. PW/01916/DPR 

RI/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 dan PP No. 39 Tahun 2013 tanggal 21 Mei 

2013 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan 

dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen 

Baturaja,serta Akta No. 21 tanggal 14Maret2013 yang dibuat dihadapan 

FathiahHelmi, SH, Notaris di Jakarta, dengan komposisi pemegang saham yaitu 

Pemerintah RI sebesar 76,24 % dan Publik sebesar 23,76 %. 

 

2.2 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapakan dan di inginkan. 

Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan 

antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi 

dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan 

wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang 

akan di kerjakan. 

Struktur Organisasi Perseroan menerapkan struktur organisasi yang dinamis, 

efisien dan efektif sesuai dengan perkembangan industri serta dalam rangka 

mencapai pertumbuhan kinerja yang optimal. Struktur organisasi yang mampu 
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mengakomodir tuntutan pengembangan usaha disertai kemampuan untuk 

mengarahkan semua sistem yang terlibat di dalamnya agar lebih efisien, efektif dan 

produktif. 

Struktur organisasi diformulasikan berdasarkan spesialisasi dan fungsi 

masing-masing anggota di dalam unit kerja Perusahaan. Struktur ini mampu 

mengantisipasi kebutuhan organisasi yang lebih baik dan kinerja yang lebih efisien 

dalam mencapai target dan tujuan Perusahaan. 

 

PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk memiliki satu Direktur Utama yang 

membawahi empat Direksi,yaitu : 

1. Direktur Produksi dan Pengembangan  

2. Direktur Keuangan 

3. Direktur Umum dan SDM 

4. Direktur Pemasaran 

 

PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk memiliki 8 Departemen, sebagai berikut: 

1. Sekretaris Perusahaan 

2. Departemen SPI 

3. Departemen SDM dan Umum 

4. Departemen Operasi 

5. Departemen Litbang 

6. Departemen Logistik 

7. Departemen Keuangan 

8. DepartemeniPemasara 

 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, adalah suatu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang produksi. Produk yang di produksi adalah salah satu bahan untuk 

membuat suatu bangunan, yaitu semen. PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk 

memproduksi dua tipe semen, antara lain : 
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1. Ordinary Portland Cement (OPC) Tipe I 

Indonesian Standard : SNI 15-2049-2004 

American Standard   : ASTM C 150-04a 

European Standard   : EN 197-1:2000 

 

Semen Portland Tipe I atau biasa disebut dengan semen OPC merupakan jenis 

semen yang cocok untuk berbagai macam aplikasi beton dimana syarat-syarat 

khusus tidak diperlukan. 

 

2. Portland Composite Cement (PCC) 

Indonesian Standard : SNI 15-7064-2004 

European Standard   : EN 197-1:2000 (42.5 N dan 42.5 R) 

 

PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan 

pada umumnya, sama dengan penggunaan Semen Portland Tipe I dengan kuat tekan 

yang sama. PCC mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses 

pendinginan dibandingkan dengan Semen Portland Tipe I, sehingga pengerjaannya 

akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton/plester yang lebih rapat dan 

lebih halus. 

Berdasarkan kemasannya, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk memproduksi 

semen dengan tiga macam kemasan, yakni Zak, Big Bag dan Curah. 

 

2.4 Fungsi Unit Kerja 

Fungsi unit kerja merupakan sekelompok aktivitas yang dijalankan oleh suatu 

unit kerja. Unit kerja yang akan dibahas pada bagian ini adalah pada level 

departemen dan Biro. Dibawah ini merupakan penejelasan mengenai fungsi unit 

kerja yang terdapat pada PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. 
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2.4.1 Fungsi-Fungsi Unit Kerja Sekretaris Perusahaan 

Berikut ini adalah fungsi-fungsi unit kerja sekretaris perusahaan: 

2.4.1.1 Sekretaris Perusahaan 

Sekretaris Perusahaan mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan 

unit kerja Sekretaris Perusahaan yang meliputi: 

1. Penanganan hubungan investor; 

2. Monitoring perkembangan pasar modal; 

3. Menjamin kesesuaian kegiatan operasional perusahaan dengan 

peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal; 

4. Memberikan pelayanan informasi yang menyangkut hal-hal yang perlu 

diketahui oleh masyarakat atau pemegang saham mengenai emiten atau 

perusahaan publik; 

5. Menjadi penghubung antara perusahaan publik dengan Bapepam dan 

masyarakat atau pemegang saham; 

6. Membuat kajian mengenai laporan terbaru dari analisis pasar modal; 

7. Melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif atas kinerja perusahaan 

khususnya bidang keuangan;  

8. Monitoring situasi dan proyeksi perekonomian (internacional, regional 

dan lokal, serta pasar modal berbagai negara); 

9. Menjadi representasi perusahaan (Direksi) sehingga citra perusahaan 

meningkat; 

10. Terpenuhinya kepatuhan yang berorientasi pada K3 dan LH; 

11. Memantau penerapan GCG perusahaan. 

 

2.4.1.2 Biro Komunikasi Perusahaan 

Biro Komunikasi Perusahaan melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait yang meliputi: 

1. penyediaan informasi perusahaan untuk keperluan pihak eksternal 

(Pemegang Saham, Investor, Pasar Modal dan Pers); 
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2. Monitoring perkembangan pemberitaan sehingga informasi yang 

diterima oleh pihak terkait dan akurat agar citra perusahaan terbentuk 

dengan baik; 

3. Mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku; 

4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait baik 

intern maupun ekstern agar operasional kegiatan Sekretaris Perusahaan 

berjalan efektif dan efisien;  

5. Bertanggung jawab terhadap personil di lingkungan unit kerjanya yang 

berorientasi pada pada K3 dan LH 

 

2.4.1.3 Biro Hukum dan GCG 

Biro Hukum dan GCG mengorganisir dan mengkoordinir seluruh kegiatan 

Hukum Perusahaan dan sistem Good Coorporate Governance yang meliputi: 

1. Perizinan operasional perusahaan; 

2. Pemberian konsultasi dan bantuan hukum kepada perusahaan dan 

pegawai; 

3. Pemberian pendapat hukum terhadap aspek dan produk hukum 

perusahaan; 

4. Monitoring dan review produk hukum perusahaan (korporat) termasuk 

yang berlaku di pasar modal; 

5. Penyusunan sistem Manajemen Resiko (pedoman, tata laksana, tata cara 

kerja dan formulir); 

6. Memfasilitasi penyusunan dokumen di unit kerja (tata laksana, tata kerja 

dan formulir); 

7. Pemasyarakatan sistema, Identifikasi eksposur resiko, Memfasilitasi 

pemetaan resiko, Pemantauan dan pengendalian; 

8. Mengarahkan pemberian layanan konsultasi secara internal pada unit 

kerja di lingkungan Perusahaan dalam mendorong penerapan tata kelola 

yang baik (Good Corporate Governance) yang berorientasi pada K3 dan 

LH. 
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2.4.2 Fungsi-Fungsi Unit Kerja SPI 

Berikut ini adalah fungsi-fungsi unit kerja SPI: 

2.4.2.1 Ka. Departemen SPI 

Ka. Departemen SPI merencanakan, mengkoordinir dan mengendalikan 

seluruh kegiatan meliputi: 

1. Pemeriksaan dan fungsi kemitraan, konsultan dan katalisator dalam 

rangka membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas 

sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya di lingkungan 

perusahaan serta memberikan saran perbaikan;  

2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait supaya pengawasan di 

masing-masing unit kerja berjalan dengan efektif;  

3. Melaksanakan manajemen resiko GCG sebagai strategic partner; 

4. Melaksanakan akses komunikasi yang memadai dengan komisaris dan 

komite audit;  

5. Bertanggung jawab dalam hal pembinaan personil di lingkungan unit 

kerja SPI guna peningkatan kualitas dan wawasan untuk mendukung 

tugas-tugas pengawasan. 

 

2.4.2.2 Lead Auditor 

Lead Auditor merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinir kegiatan 

pemeriksaan administrasi dan keuangan dan kegiatan pemeriksaan operasional 

sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang meliputi: 

1. Penyusunan program pemeriksaan administrasi dan keuangan dan 

kegiatan pemeriksaan operasional sampai dengan laporan hasil 

pemeriksaan dan memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan; 

2. Evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan 

3. Melaksanakan manajemen resiko GCG sebagai strategic partner; 

4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar kegiatan 

pemeriksaan administrasi dan keuangan berjalan efektif dan efisien serta 

bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 
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2.4.3 Fungsi Unit Kerja Litbang 

Berikut ini adalah fungsi unit kerja Litbang: 

2.4.3.1 Ka. Departemen Litbang 

Ka. Departemen Litbang merencanakan, melaksanakan, mengendalikan 

serta mengkoordinasikan kebijakan pokok dan kegiatan operasional Departemen 

Litbang sesuai dengan misi dan tujuan perusahaan yang meliputi: 

1. Penelitian bahan baku proses dan produk; 

2. Pengendalian mutu produk; 

3. Pengembangan usaha dan sistem informasi manajemen perusahaan; 

4. Rancang bangun dan perekayasaan; 

5. Keselamatan kerja dan lingkungan hidup dan dokumentasi litbang; 

6. Koordinasi dengan unit kerja terkait agar kegiatan operasional litbang 

efektif dan efisien; 

7. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan Departemen 

Litbang. 

 

2.4.3.2 Biro Penelitian LBBPP dan Jaminan Mutu (QA) 

Biro penelitian LBBPP dan Jaminan mutu (QA) merencanakan, 

melaksanakan, mengendalikan serta mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi: 

1. Operasional penelitian bahan baku proses dan produk akhir; 

2. Menjamin mutu produk dan memberikan masukan kepada manajemen 

mengenai diversifikasi produk semen; 

3. Memberikan saran peningkatan dan perbaikan jaminan mutu kepada unit 

kerja; 

4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional LBBPP 

dan QA efektif dan efisien; 

5. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

2.4.3.3 Biro Rancang Bangun dan Perekayasaan 

Biro Rancang Bangun dan Perekayasaan merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan serta mengkoordinasikan kegiatan Rancang Bangun dan 

Perekayasaan tiga pabrik meliputi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal serta melakukan 
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koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional RBP efektif dan efisien serta 

bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.3.4 Biro PUM 

Biro PUM merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berhubungan 

dengan usaha dan manajemen (PUM) meliputi: 

1. Kegiatan pengembangan usaha yang berkaitan dengan pengembangan 

strategi dan pelaksanaan proyek pengembangan, feasibility study 

pengembangan usaha, evaluasi sistem baik teknis maupun non teknis 

untuk pengembangan manajemen perusahaan; 

2. Koordinasi kegiatan pengembangan manajemen yang berkaitan dengan 

penelitian sistem dan manajemen serta penelitian dan evaluasi prosedur 

perusahaan yang efektif dan efisien; 

3. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.3.5 Bagian K3 dan LH 

Bagian K3 dan LH merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan 

kegiatan pelaksanaan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan 

Lingkungan Hidup ketiga site meliputi: 

1. Upaya pencegahan kecelakaan. 

2. Upaya pencegahan kebakaran. 

3. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup. 

4. Koordinasi dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan 

operasional K3 dan LH secara efektif dan efisien sehingga perlindungan 

K3 dan LH dapat terjamin sebagaimana yang diharapkan dalam 

kebijakan K3 dan LH. 
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2.4.4 Fungsi Unit Kerja Logistik 

Berikut ini adalah fungsi unit kerja Logistik: 

2.4.4.1 Ka. Departemen Logistik 

Ka. Departemen Logistik merencanakan, melaksanakan, mengendalikan 

dan mengkoordinasikan semua kegiatan di Departemen Logistik secara efisien dan 

efektif dalam rangka mengelola logistik perusahaan sehingga sesuai dengan 

kebijakan, prosedur, sasaran, tujuan, rencana dan anggaran untuk mendukung 

kegiatan perusahaan dan melakukan koordinasi dengan Departemen terkait agar 

operasional logistik efektif dan efisien serta bertanggung jawab atas pembinaan 

personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.4.2 Biro Pengadaan 

Biro pengadaan membuat perencanaan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan semua kegiatan Pengadaan meliputi: 

1. Evaluasi permintaan pembelian barang/suku cadang; 

2. Kualifikasi rekanan, harga barang, dan waktu pengadaan barang; 

3. Konfirmasi anggaran dan proses order pembelian; 

4. Menyusun sistim informasi daftar kualifikasi rekanan, jenis/spesifikasi 

teknik barang/ suku cadang dan  harga; 

5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional 

Pengadaan efektif dan efisien; 

6. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.4.3 Biro Perencanaan dan Penyediaan Material 

Biro PPM membuat perencanaan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan semua kegiatan Perencanaan dan Penyediaan Material 

meliputi: 

1. Pengendalian dan penyediaan stock barang/ material yang diperlukan 

unit kerja diseluruh lingkungan Perusahaan (Palembang, Baturaja dan 

Panjang). 
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2. Mengembangkan sistem dan prosedur serta data base (informasi) 

mengenai pengendalian persediaan. 

3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional 

perencanaan dan penyediaan material efektif dan efisien. 

4. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.5 Fungsi Unit Kerja Departemen Operasi 

Berikut ini adalah fungsi unit kerja Departemen Operasi: 

2.4.5.1 Ka. Departemen Operasi 

Ka. Departemen Operasi memnbuat perencanaan, pengendalian dan 

pengkoordinasian dari kebijakan pokok dan kegiatan operasional Departemen 

Operasi yang meliputi : 

1. Perencanaan dalam penyediaan bahan mentah untuk kelancaran kegiatan 

produksi semen. 

2. Perencanaan kegiatan produksi semen mulai dari penggilingan bahan 

mentah sampai dengan pengantongan semen. 

3. Perencanaan kegiatan pemeliharaan fungsi alat-alat/ mesin pabrik serta 

perencanaan perbaikan/modifikasi peralatan pabrik 3 site. 

4. Koordinasi dengan unit kerja terkait agar kegiatan operasional Pabrik 

Baturaja berjalan efektif dan efisien. 

5. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerja 

Departemen Operasi. 

 

2.4.5.2 Biro Penyediaan Bahan Mentah 

Biro PBM merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan tugas-tugas eksplorasi dan perencanaan tambang, operasi 

penambangan, pemeliharaan alat berat, untuk penyediaan bahan baku sesuai dengan 

kebutuhan pabrik serta memonitor kelancaran operasional di lapangan, melakukan 

koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasi penyediaan bahan mentah efektif 

dan efisien serta bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 



16 
 

 

2.4.5.3 Biro Produksi I 

Biro Produksi I merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan kegiatan operasional proses produksi pada area Produksi I 

Pabrik Baturaja meliputi: 

1. Penggilingan bahan mentah; 

2. Pembakaran termasuk mengendalikan mutu proses produksi sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan; 

3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional 

produksi dapat berjalan efektif dan efisien; 

4. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.5.4 Biro Produksi II 

Biro Produksi II merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan kegiatan operasional proses produksi pada area Produksi II 

Pabrik Baturaja meliputi: 

1. Penggilingan semen; 

2. Pengantongan semen; 

3. Inspeksi mutu produk inproses sesuai dengan target yang ditetapkan; 

4. Kegiatan loading/unloading; 

5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional 

produksi efektif dan efisien; 

6. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.5.5 Biro Perencanaan Teknik Pabrik 

Biro Perencanaan Teknik Pabrik merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan serta mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan, koordinasi dan 

evaluasi perencanaan sparepart pabrik, pengendalian kegiatan predictive 

maintenance, pengendalian kegiatan perencanaan serta evaluasi pemeliharaan 

pabrik, analisis dan evaluasi operasional pabrik untuk meningkatkan kinerja 

produksi dan bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 
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2.4.5.6 Biro Pemeliharaan Mesin 

Biro Pemeliharaan Mesin merencanakan, melaksanakan, mengendalikan 

serta mengkoordinasikan semua aktivitas pemeliharaan mesin, bengkel dan 

konstruksi dan melakukan evaluasi kondisi dan fungsi peralatan serta menyusun 

rencana perbaikan/modifikasi, mengendalikan pemakaian spare part/material untuk 

menunjang kelancaran proses produksi dan bertanggung jawab atas pembinaan 

personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.5.7 Biro Pemeliharaan Listrik, Instrument dan Utility 

Biro Pemeliharaan Listrik, Instrument dan Utility merencanakan, 

melaksanakan, mengendalikan serta mengkoordinasikan semua aktivitas 

pemeliharaan listrik, instrument, utility dan melakukan evaluasi kondisi dan fungsi 

peralatan serta menyusun rencana perbaikan/modifikasi, mengendalikan 

pemakaian spare part/material untuk menunjang kelancaran proses produksi dan 

bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.6 Fungsi Unit Kerja Pabrik Palembang dan Panjang 

Berikut adalah fungsi unit kerja Pabrik Palembang dan Panjang: 

2.4.6.1 Biro Pabrik Palembang 

Biro Pabrik Palembang merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan kegiatan operasional proses produksi Pabrik Palembang mulai 

dari penerimaan dan penggilingan terak sampai dengan pengantongan semen sesuai 

dengan target yang ditetapkan dan kegiatan pemeliharaan serta mengendalikan 

kegiatan operasional unit-unit kerja lain di Pabrik Palembang dan melakukan 

koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional produksi efektif dan efisien 

serta bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.6.2 Biro Pabrik Panjang 

Biro Pabrik Palembang merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan kegiatan operasional proses produksi Pabrik Palembang mulai 

dari penerimaan dan penggilingan terak sampai dengan pengantongan semen sesuai 



18 
 

 

dengan target yang ditetapkan dan kegiatan pemeliharaan serta mengendalikan 

kegiatan operasional unit-unit kerja lain di Pabrik Palembang dan melakukan 

koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional produksi efektif dan efisien 

serta bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.7 Fungsi Unit Kerja Umum/SDM 

Berikut ini adalah fungsi unit kerja Umum/SDM: 

2.4.7.1 Departemen SDM dan Umum 

Departemen SDM dan Umum merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan serta mengkoordinasikan kebijakan pokok dan kegiatan operasional 

Departemen SDM dan Umum meliputi: 

1. Kegiatan pengelolaan bidang SDM; 

2. Pelayanan umum kehumasan; 

3. Kemitraan dan Bina Lingkungan; 

4. Pengamanan asset perusahaan serta kegiatan kantor Perwakilan Jakarta 

sesuai dengan misi dan tujuan perusahaan; 

5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar kegiatan 

departemen SDM dan Umum efektif dan efisien; 

6. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.7.2 Biro SDM 

Biro SDM membuat perencanaan, mengendalikan,  mengkoordinasikan dan 

melaksanakan seluruh kegiatan bidang Sumber Daya Manusia meliputi: 

1. Tinjauan organisasi; 

2. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja; 

3. Pengadaan SDM (rekrutmen, seleksi, orientasi/induksi, pengangkatan 

dan penempatan); 

4. Pembinaan dan pengembangan SDM (coaching, counseling, penilaian 

karya, diklat, mutasi, promosi); 

5. Pemeliharaan SDM (kepersonaliaan dan kesejahteraan); 
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6. Perencanaan dan pengendalian program magang/kerja praktek/PKL 

siswa/mahasiswa; 

7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar kegiatan operasional 

SDM efektif dan efisien; 

8. Bertanggung jawab dalam hal pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

 

2.4.7.3 Biro Umum 

Biro Umum merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan seluruh kegiatan Humas serta kegiatan Pelayanan Umum 

kantor pusat/Pabrik Palembang, Pabrik Baturaja dan Pabrik Panjang meliputi: 

1. Administrasi umum; 

2. Administrasi inventaris; 

3. Rumga; 

4. Pekerjaan umum; 

5. Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait agar operasional Biro Umum 

efektif dan efisien dalam menyediakan kebutuhan 

perkantoran/perusahaan sesuai dengan kebijakan, sistem, dan prosedur 

serta metode yang berlaku; 

6. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.7.4 Bagian Keamanan 

Bagian Kemananan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengamanan aset 

perusahaan di Baturaja, Kantor Pusat/Pabrik Palembang dan Panjang meliputi 

personil, material, dokumen dan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait 

agar operasional pengamanan di Pabrik Baturaja, Kantor Pusat/Pabrik Palembang 

dan Pabrik Panjang efektif dan efisien serta bertanggung jawab atas pembinaan 

personil di lingkungan unit kerjanya. 
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2.4.7.5 Biro KBL 

Biro KBL merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan seluruh kegiatan Biro KBL meliputi: 

1. Penyusunan anggaran. 

2. Verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran dana persetujuan kontrak-

kontrak Kemitraan dan Bina Lingkungan. 

3. Kelayakan usaha dari pengusaha/koperasi yang akan divina. 

4. Monitoring dan evaluasi performance/unjuk kerja dan pengembangan 

usaha dari pengusaha/koperasi yang menjadi binaannya. 

5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional 

Kemitraan dan Bina Lingkungan efektif dan efisien. 

6. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.7.6 Bagian Perwakilan Jakarta 

Bagian Perwakilan Jakarta merencanakan, melaksanakan dan 

mengendalikan serta mengkoordinasikan kegiatan Bagian Perwakilan Jakarta 

meliputi: 

1. Fungsi umum (administrasi umum/tata usaha, rumah tangga, humas); 

2. Fungsi Personalia; 

3. Administrasi personil dan kesejaahteraan karyawan perwakilan; 

4. Kelancaran urusan dinas Direksi, staf dan karyawan di Jakarta; 

5. Pengurusan penerimaan dan pengeluaran barang import melalui Jakarta; 

6. Koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait agar operasional 

Perwakilan Jakarta efektif dan efisien; 

7. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.8 Fungsi Unit Kerja Keuangan 

Berikut ini adalah fungsi dari unit kerja Keuangan: 

2.4.8.1 Departemen Keuangan 

Departemen Keuangan mengkoordinasikan, mengarahkan, dan 

mengendalikan semua kegiatan di Departemen Keuangan secara efisien dan efektif 
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dalam rangka mengelola administrasi dan keuangan perusahaan, sehingga sesuai 

dengan kebijakan, sasaran, tujuan, rencana dan anggaran untuk mendukung 

kegiatan perusahaan dan melakukan koordinasi dengan Departemen terkait agar 

operasional Keuangan efektif dan efisien serta bertanggung jawab atas pembinaan 

personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.8.2 Biro Akuntansi 

Biro Akuntansi merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan serta 

mengendalikan pelaksanaan semua kegiatan akuntansi perusahaan, kewajaran 

laporan keuangan dan pengembangan sistem akuntansi agar sesuai dengan sistem, 

prosedur dan metode yang berlaku dan melakukan koordinasi dengan unit kerja 

terkait agar operasional akuntansi efektif dan efisien serta bertanggung jawab atas 

pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.8.3 Biro Anggaran dan Analisa Keuangan 

Biro Anggaran dan Analisa Keuangan merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan serta mengkoordinir semua kegiatan anggaran meliputi penyusunan 

dan pengendalian anggaran, kegiatan analisa keuangan, penyiapan laporan hasil 

kegiatan perusahaan dan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar dapat 

berjalan secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab atas pembinaan personil 

di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.8.4 Biro Perbendaharaan, Pajak dan Asuransi 

Biro Perbendaharaan, Pajak dan Asuransi merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan serta mengkoordinasikan semua kegiatan Perbendaharaan, Pajak 

dan Asuransi meliputi perbendaharaan, perpajakan, dan asuransi, serta penyusunan 

laporan yang terkait sesuai dengan sistem dan prosedur dan ketentuan perundangan 

yang berlaku dan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar efektif dan 

efisien serta bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 
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2.4.8.5 Bagian Keuangan Baturaja 

Bagian Keuangan Baturaja melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan kegiatan operasional pengelolaan keuangan perusahaan agar 

sesuai dengan kebutuhan sesuai metode, sistem dan prosedur yang ditetapkan 

meliputi penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan, posisi rekening, mutasi 

harian kas/bank serta mengendalikan kegiatan asuransi, perpajakan dan melakukan 

koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional keuangan efektif, efisien serta 

bertanggung jawab atas pembinaan karyawan di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.8.6 Bagian Keuangan Panjang 

Bagian Keuangan Panjang melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan kegiatan operasional pengelolaan keuangan perusahaan agar 

sesuai dengan kebutuhan sesuai metode, sistem dan prosedur yang ditetapkan 

meliputi penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan, posisi rekening, mutasi 

harian kas/bank serta mengendalikan kegiatan akuntasi, perpajakan dan melakukan 

koordinasi dengan unit kerja terkait agar operasional keuangan efektif, efisien serta 

bertanggung jawab atas pembinaan karyawan di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.9 Fungsi Unit Kerja Biro ICT 

Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta mengkoordinasikan 

kegiatan Information Communication Technology (ICT) meliputi kegiatan 

mengembangkan strategis ICT dalam jangka pendek, menengah dan jangka 

panjang, evaluasi terhadap setiap kegiatan operasional dan implementasi program 

dan aplikasi di perusahaan, mengorganisir seluruh kegiatan operasional dan 

pengembangan ICT agar dapat berjalan secara efektif dan efisien serta bertanggung 

jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 
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2.4.10 Fungsi Unit Kerja Pemasaran 

Berikut ini adalah fungsi dari unit kerja Pemasaran: 

2.4.10.1 Departemen Pemasaran 

Departemen Pemasaran merencanakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan serta mengendalikan kebijakan pokok dan kegiatan operasional 

Departemen Pemasaran sesuai dengan misi dan tujuan Perusahaan pada seluruh unit 

kerja di bawahnya, dan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait agar efektif 

dan efisien serta bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

 

2.4.10.2 Biro Pemasaran 

Biro Pemasaran merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pengendalian pemasaran serta 

analisa pasar dan promosi yang meliputi:  

1. kegiatan membuka pasar baru; 

2. peluang pemasaran; 

3. informasi pasar; 

4. situasi pasar; 

5. pangsa pasar dan menyiapkan kontrak jual beli semen dan penyaluran 

semen ke distributor; 

6. evaluasi performance distributor; 

7. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain, lembaga/instansi 

terkait untuk kelancaran kegiatan operasional pemasaran; 

8. bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

 

2.4.10.3 Biro Penjualan 

Biro Penjualan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta 

mengkoordinasikan kegiatan operasi penjualan semen Baturaja, Palembang dan 

Panjang dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait agar kegiatan 
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operasional Biro Penjualan efektif dan efisien serta bertanggung jawab atas 

pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

 

2.4.10.4 Biro Distribusi dan Transportasi 

Biro Distribusi dan Transportasi merencanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan operasional distribusi dan transport meliputi: 

1. Angkutan barang milik perusahaan berupa bahan baku dan penolong; 

2. Spare part mesin pabrik (Terak, semen, gypsum, BBM, spare part dan 

lain-lain) yang dikirim menggunakan jasa angkutan darat (KA, 

mobil), angkutan sungai/laut (kapal, tongkang); 

3. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait agar kegiatan 

distribusi semen dan angkutan material berjalan efektif dan efisien; 

4. Bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3.1 PELAKSANA PKL 

IMAM ZUHDI, NPM 15312450 

 

3.1.1 Bidang Kerja 

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT. Semen Baturaja 

(Persero) penulis ditempatkan pada divisi ICT atau Information and 

Communication Technologies yang dibimbing langsung oleh kepala ICT PT. 

Semen Baturaja (Persero) yakni Bapak Hendri Saputra, Amd.Kom. 

Information and Communication Technologies atau  ICT adalah payung besar 

terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan 

menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan 

teknologi komunikasi. Teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi yang 

diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk 

elektronis(Lucas, 2000). 

Berikut ini adalah kegiatan yang umum dilakukan pada bidang kerja ICT PT. 

Semen Baturaja (Persero) Tbk : 

1. Melakukan perawatan secara terjadwal pada perangkat komputer seperti 

hardware dan software. 

2. Melakukan perawatan dan pengecekan secara terjadwal pada perangkat 

CCTV. 

3. Melakukan perawatan dan pengecekan secara terjadwal pada jaringan 

yang ada pada perusahaan. 

4. Memperbaiki komputer yang tidak dapat digunakan. 

5. Memperbaiki printer yang tidak dapat digunakan 

6. Memperbaiki komputer karyawan jika terjadi masalah atau error. 

7. Mempersiapkan semua keperluan diruang rapat.  

8. Memonitor video conference. 
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3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Pada PT. Semen Baturaja (Persero) terdapat beberapa bidang kerja yang 

terbagi didalam beberapa divisi, dan khusus untuk bidang kerja ICT di PT. Semen 

Baturaja (Persero) Hanya melakukan maintenance, perbaikan, dan instalasi 

perangkat keras dan perangkat lunak pendukung. 

Diantaranya, hal-hal yang dikerjakan penulis pada bidang kerja ICT PT. 

Semen Baturaja (Persero) sebagai berikut : 

3.1.2.1 Driver Printer Bermasalah 

Setiap perangkat printer memiliki sebuah software berupa driver yang 

berfungsi sebagai pengontrol setiap perangkat keras yang terpasang di komputer, 

agar perangkat keras yang terpasang bisa berinteraksi dengan Sistem Operasi. 

Dan pada suatu hari, pihak dari Divisi Umum menelpon pihak ICT yang 

mengatakan bahwa ada salah satu printer yang tidak dapat digunakan semestinya. 

Lalu pihak ICT memeriksa langsung printer yang bermasalah tersebut. Setelah 

dilakukan pemeriksaan, pihak ICT pun menyimpulkan masalah yang menyebabkan 

printer tersebut tidak dapat bekerja semestinya dikarenakan Driver Printer rusak. 

Berikut ini adalah kemungkinan yang menyebabkan driver printer bermasalah :  

1. Driver tidak up-to date 

2. Driver terserang virus 

3. Pengguna tidak sengaja menghapus file driver 

Lalu penulis melakukan instal ulang Driver Printer dan melakukan Update 

Driver ke versi yang terbaru. Dan printer dapat digunakan kembali dengan 

normal. 

3.1.2.2 Komputer Terserang Virus 

Virus komputer sebagai salah satu jenis infeksi elektronik, dapat 

menyebabkan kerusakan pada sistem komputer yang diserangnya. Namun sering 

kali kebanyakan orang masih awam mengenai dampak yang ditimbulkan oleh 

masing-masing virus. 
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Pada suatu hari pihak dari Pemasaran menelpon pihak ICT dan mengatakan 

bahwa, salah satu komputer yang digunakan terserang virus. Lalu penulis 

melakukan pengecekan pada komputer, seperti melakukan scanning. Penulis 

melakukan scanning menggunakan tools yang bernama Avira anti virus. Karena 

tools tersebut lah yang biasa digunakan oleh pihak ICT untuk melawan virus, 

setelah dilakukan pengecekan ada banyak sekali virus yang terdeteksi, namun virus 

tersebut dapat diatasi dengan Avira, dan komputer dapat digunakan kembali. 

 

3.1.2.3 Komputer Tidak Dapat Share File 

Sharing file diperlukan untuk kepentingan berbagi file antara komputer 

dengan menggunakan jaringan LAN. Namun pada suatu hari salah satu komputer 

yang ada pada divisi pelayanan tidak dapat melakukan share file antar komputer. 

Setelah menerima laporan tersebut penulis melakukan pengecekan pada komputer 

tersebut. Dan penyebab komputer tersebut tidak dapat sharing file adalah pada 

menu pengaturan belum disetting dengan benar. Lalu penulis melakukan setting 

pada menu advanced sharing setting, lalu pada bagian all networks ubah turn on 

password-protected sharing menjadi turn off password-protected sharing. Setelah 

dilakukan setting, komputer dapat sharing file antar komputer pada jaringan LAN 

yang sama. 

  

3.1.2.4 Install Ulang Laptop Karyawan 

Salah satu karyawan pada divisi watermill meminta penulis untuk 

melakukan install ulang pada laptop yang digunakannya, dikarenakan laptop yang 

digunakan sudang terlalu lambat kinerjanya. Lambatnya kinerja dari laptop juga 

dapat disebabkan oleh oleh terlalu banyak virus yang ada pada laptop tersebut. 

Berikut ini adalah cara melakukan install ulang pada laptop tersebut 

(Zakaria, 2012): 

1. Restart laptop, kemudian tekan tombol DEL. Biasanya untuk masuk ke 

menu BIOS, tombol paling umum digunakan adalah DEL, F1, F2, atau 

Fn+F2, tergantung dari motherboard yang digunakan. 
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2. Atur pada menu Boot dan ubah Hard Drive menjadi urutan teratas. Jadi 

laptop akan melakukan booting pertama kali dari HDD 

3. Kemudian tekan tombol F10 untuk menyimpan hasil setting dan keluar 

dari menu BIOS 

4. Setelah laptop hidup kembali akan ada tulisan “Press any key to boot 

from CD or DVD...” saat muncul tulisan tersebut tekan sembarang 

untuk memulai installasi 

5. Lakukan setting seperti memilih bahasa dan waktu, lalu tekan Next 

6. Untuk memulai installasi, pilin Install Now 

7. Ceklis pada tulisan “I accept the license terms” lalu Next 

8. Lalu pilih Custom(advanced) 

9. Untuk selanjutnya untuk membuat data yang ada pada laptop tidak 

hilang, cukup format Disk0 (partisi C) 

10. Lalu pilih partisi C sebagai lokasi install windows. Kemudian tekan 

Next 

11. Tunggu hingga proses install selesai. Proses install memakan waktu 

kurang lebih 20 menit. 

 

3.1.2.5 Scanner Tidak Terbaca 

Scanner adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan scanning pada 

berkas supaya berkas tersebut dapat tersimpan pada komputer.  Scanner merupakan 

salah satu perangkat yang penting dalam perusahaan tersebut, sehingga kerusakan 

pada scanner dapat mengganggu aktifitas kerja karyawan. 

Pada masalah tersebut, penulis menemukan masalah yang sulit untuk 

diatasi, scanner yang ada pada divisi keuangan mengalami masalah berupa driver 

scanner tersebut tidak terbaca. Hari pertama penulis melakukan install ulang driver 

scanner tersebut ke komputer yang digunakan, dan printer dapat digunakan. 

Keesokan harinya divisi keuangan melaporkan bahwa scanner tidak dapat 

digunakan kembali. 

Saat menerima laporan yang sama pada hari yang berbeda, penulis 

melakukan scanning virus pada komputer tersebut, dan ada banyak sekali virus 
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yang terdapat pada komputer tersebut. Scanning virus dilakukan menggunakan 

aplikasi CCleaner, setelah dilakukan scanning dan melakukan install ulang driver 

scanner, scanner tersebut pun dapat digunakan kembali.                                                                                                                             

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

Sering terjadinya keluhanan dari para karyawan tentang kerusakan pada 

software dan sistem operasi yang disebabkan oleh virus. Sebenarnya masalah ini 

dapat dicegah dengan rutin melakukan perwatan dan mainenance pada sistem 

operasi perangkat komputer tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan dengan 

baik oleh karyawan pengguna perangkat, sehingga menyebabkan berbagai masalah 

seperti yang disebutkan diatas. 

Dan yang biasa dilakukan oleh tim ICT sebelumnya hanya memperbaiki yang 

telah mengalami kerusakan, tidak ada nya perawatan secara berkala yang 

menyebabkan masalah yang terjadi tidak dapat ditangani tepat waktu karena terlalu 

banyak kerusakan yang sama terus-menerus.  

Adapun perbaikan dilakukan hanya berdasarkan keluhan dan panggilan dari 

karywan yang perangkat komputer miliknya mengalami kerusakan. Dan cara 

tersebut terbilang kurang baik dan terkesan membuang waktu. 

3.1.4 Cara Mengatasi Masalah 

Karena perangkat komputer yang ada di perusahaan PT. Semen Baturaja 

(Persero) cukup banyak, perawatan dilakukan secara bertahap dari satu divisi ke 

divisi lainnya sambil memberikan pengetahuan terhadap karyawan yang 

menggunakan Komputer tersebut untuk melakukan perawatan secara berkala untuk 

menghindari masalah yang sama dikemudian hari. Dalam mengatasi masalah yang 

terjadi saat pelaksaan PKL di PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengatur Boot System dari Startup yang tidak diperlukan 

Secara default fungsi startup bertujuan untuk mempermudah sebagian 

program untuk memulai programnya secara otomatis. Dalam hal program yang 

esensial seperti antivirus dan drier sebaiknya startup memang harus dijalankan 
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secara otomatis demi proteksi software komputer, namun ada beberapa program 

yang tidak diperlukan saat startupu seperti software update, tune up utilities dan 

beberapa browser, sebaiknya dimatikan sehingga mempercepat waktu boot 

komputer yang akan digunakan. 

Ada beberapa cara untuk mengatur boot system. Salah satu nya dengan 

menggunakan Tool System Configuration. Yang dapat diakses melalui tekan 

tombol kombinasi Windows Key  + R, kemudian ketikan “msconfig” lalu tekan 

enter atau OK. 

 

 

Gambar 3.1 Windows Run 

Akan muncul jendela baru System Configuration. Kemudian pilih tab 

Startup. Pada tab startup ini kita bisa melihat program apa saja yang berjalan saat 

proses startup. 
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Gambar 3.2 Tool System Configuration 

Hilangkan tanda cek box jika ingin mematikan aplikasi tersebut dari proses 

startup. Jika sudah klik OK. 

 

2. Pembersihan Sampah Binary Pada File System 

File-file sampah otomatis tersimpan ketika mengerjakan sesuatu 

menggunakan komputer, seperti saat membuka dan membuat dokumen, melakukan 

browsing, dan sebagainya. File-file tersebut sebenarnya berguna untuk 

mempercepat proses saat akan kembali membuka file yang sama, namun jika 

tidakdibersihkan, file-file akan menumpuk dan mengganggu kinerja sistem itu 

sendiri.  

Cara membersihkan file sampah dapat menggunakan cara manual dengan 

windows run, dengan menekan tombol Windows+R lalu ketikan %Temp%, maka 

semua file semua file sampah akan muncul, lalu hapus lah semua file tersebut. 

Dapat pula menggunakan software auto cleaner seperti CCleaner. 
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Gambar 3.3 Membersihkan sampah Binary pada file sistem  

 

Pengguna juga dapat melakukan Instalasi aplikasi dari pihak ketiga untuk 

melakukan pemersihan sampah binary, aplikasi yang dapat digunakan salah satu 

nya adalah CCleaner (Piriform, 2017).  

Berikut cara menginstal CCleaner, pertama yang harus dilakukan adalah 

menyiapkan file instalasi yang dapat diunduh di situs resmi CCleaner (Piriform, 

2017). 

Setelah didownload lalu buka file tersebut dan ikuti langkah yang telah diberikan 

pada aplikasi tersebut untuk melakukan instalasi. 

 

Gambar 3.4 CCleaner Wizard Setup 
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Pilihlah bahasa yang akan digunakan lalu klik Next maka akan muncul 

jendela Pop-up berikutnya untuk melakukan instalasi. 

 

Gambar 3.5 CCleaner Wizard Setup 

 

Centang semua bagian yang disediakan untuk mendapatkan fitur fitur dari 

CCleaner, lalu klik Next untuk melanjutkan ke proses instalasi CCleaner. 

 

 

Gambar 3.6 Proses Instalasi Ccleaner 
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Tunggu sampai proses diatas selesai sehingga aplikasi dapat benar benar dapat 

digunakan. 

Setelah selesai pengguna dapat melakukan pembersihan Sampah pada binary 

system dengan sangat mudah.  

Berikut ini merupakan gambar cara membersikan menggunakan Ccleaner : 

 

Gambar 3.7 Menu Utama CCleaner 

 

Pada menu utama klik tombol Analyze, maka aplikasi akan memulai proses 

scanning sampah binary, lalu setelah selesai Klik tombol Run Cleaner dan tunggu 

sampai proses selesai. 

 

3. Instalasi Antivirus 

Antivirus adalah software pelindung dari virus yang berada pada komputer, 

antivirus sangat berpengaruh bagi keamanan dan kesehatan sistem komputer 

(Microsoft, 2016). Antivirus berfungsi untuk mempberikan proteksi dan pertahanan 

terhadap virus, gejala yang dapatterjadi apabila komputer telah terinfeksi virus ada 

beberapa, yaitu: Data komputer dapat hilang, file file disembunyikan sehingga tidak 

dapat terlihat, Pcdapat melakukan restart sendiri, dan yang paling parah tidak dapat 

melakukan boot. 

Antivirus yang dapat digunakan untuk mencegah hal tersebut terjadi adalah 

Windows Defender, McAvee, Smadav, Avira, Norton, dan lain sebagainya. Selalu 

gunakan antivirus yang berlisensi, agar antivirus dapat selalu diupdate secara 
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berkala untuk mencegah virus virus terbaru yang mungkin belu ada pada sistem 

antivirus versi lama. 

Penulis menyarankan untuk menggunakan Windows Defender sebagai 

proteksi utama pada sebuah Perangkat Komputer, karena Windows Defender 

merupakan sebuah aplikasi Anti Virus yang ter-bundle pada sistem operasi 

Windows. Namun beberapa user kerap tidak melakukan update sehingga database 

untuk proteksi virus virus baru ttidak dapat digunakan lagi, bahkan ada beberapa 

pengguna yang mematikan Windows Defender untuk beberapa alasan yang kurang 

jelas. 

Berikut cara Update Windows Defender, pertama buka Windows Defender 

dan pilih tab bagian Update. seperti pada gambar berikut ini (Microsoft, 2016) 

  

Gambar 3.8 Menu Update Windows Defender 

Lalu klik pada tombol Update Definition, dan tunggu hingga proses update 

selesai. 

 

4. Disk Defragment 

Disk Defragment berfungsi untuk menjaga kestabilan PC dan keadaan fisik 

dari harddisk, karena dengan melakukan disk defragment dapan mencegah dan 

memperbaiki boot sector dalam harddisk ataupun error program, karena sistem 

operasi sendiri tidak dapat mengatur kembali posisi sector didalam harddisk, jadi 

diperlukan untuk melakukan disk defragment secara berkala (Microsoft, 2016). 

 



36 
 

 

 

Gambar 3.9 Disk Defagment 
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3.2 PELAKSANA PKL 

REZA PAHLAWAN, NPM : 15312433 

 

3.2.1 Bidang Kerja 

Tempat pelaksanaan PKL di PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk, penulis 

ditempatkan pada divisi Information Communication Technology (ICT), dibawah 

bimbingan Bapak Hendri Saputra, Amd.Kom., selaku kepala ICT yang ada di 

PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk, yang ada di lampung, tepatnya di Jl. Yos 

Sudarso Km.7, Panjang, Bandar Lampung. Berikut ini adalah bidang kerja yang 

dilakukan pada bagian divisi ICT: 

1. Melakukan perawatan secara terjadwal pada perangkat komputer seperti 

hardware dan software. 

2. Melakukan perawatan dan pengecekan secara terjadwal pada perangkat 

CCTV. 

3. Melakukan perawatan dan pengecekan secara terjadwal pada jaringan 

yang ada pada perusahaan. 

4. Memperbaiki komputer yang tidak dapat digunakan. 

5. Memperbaiki printer yang tidak dapat digunakan 

6. Memperbaiki komputer karyawan jika terjadi masalah atau error. 

7. Mempersiapkan semua keperluan diruang rapat.  

8. Memonitor video conference. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Setiap bidang kerja memiliki kegiatan dan pelaksanaan kerja masing-masing, 

pada divisi ICT pun sangat banyak sekali pelaksanaan kerja yang dilakukan. 

Pelaksanaan kerja biasa dilakukan ketika pihak ICT menerima panggilan atau 

laporan berupa masalah yang dihapi oleh para karyawan. Berikut ini adalah 

pelaksanaan kerja dari divisi ICT: 
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3.2.2.1 Kerusakan PC Pada Lab Beton 

Pihak ICT telah menerima laporan dari devisi Lab Beton tentang kerusakan 

di salah satu PC nya tidak mau menyala setelah listrik padam. Kemudian pihak ICT 

menanyakan lebih detail tentang kronologi penyebab PC tidak mau menyala. 

Setelah ditelusuri, ternyata Motherboard mengalami korsleting akibat tegangan arus 

listrik yang tidak stabil. Oleh sebab itu PC sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak 

dapat digunakan lagi. 

Untuk mencegah terjadinya kerusakan yang sama, pihak ICT menyarankan 

untuk mengunakan travolt pada setiap perangkat yang berhubungan langsung 

dengan listrik yang berarus besar. 

 

3.2.2.2 Perangkat Komputer Tidak Dapat Melakukan Booting 

Salah satu komputer pada bagian gudang tidak dapat digunakan karena 

komputer tersebut tidak dapat melakukan booting. Dalam masalah tersebut penulis 

lalu mengecek masalah yang kemungkinan terjadi, dari mulai memeriksa bios, dan 

lain-lain. Namun dalam hal tersebut, komputer gagal booting dikarenakan sistem 

windows yang terinstall corrupt atau ada data yang hilang dikarenakan virus. 

Selanjutnya penulis melakukan langkah install ulang windows pada komputer 

tersebut. 

 

3.2.2.3 Monitor Komputer Tidak Menyala 

Penulis diminta oleh bagian P3LH untuk memeriksa monitor yang 

digunakan, dikarenakan monitor tersebut tidak mau menyala ketika komputer 

dihidupkan. Lalu penulis mencoba mengecek apa ada kerusakan pada kabel atau 

pada monitor tersebut, penulis mencoba mencabut dan memasang kembali kabel 

VGA, tetapi tetap tidak menyala. Selanjutnya penulis mencoba untuk mencoba 

dengan monitor yang ada di sebelahnya, dan ternyata masalah terdapat pada 

monitor tersebut. Dan pihak ICT langsung melakukan pergantian perangkat 

monitor, dan bagian P3LH harus membuat Work Order (WO) sebagai laporan 

bahwa ada pergantian perangkat monitor tersebut. 
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3.2.2.4 Memperbaiki Printer 

Printer merupakan alat yang sangat penting pada suatu perusahaan. Printer 

dapat digunakan untuk memcetak laporan dan lain sebagainya, jika printer yang 

digunakan terus menerus tentu akan sangat rentan dengan yang namanya rusak. 

Hingga pada suatu hari, printer yang ada pada bagian pemasaran rusak, dan 

menyebabkan aktifitas pekerjaan jadi terganggu.  

Kerusakan yang dialami pada printer tersebut adalah hasil cetak warna tidak 

merata. Setelah dilakukan pengecekan dan dibersihkan setiap bagian dari printer 

tersebut, akan tetapi printer tersebut tetap mengalami masalah yang sama. Dan 

langkah terakhir yang penulis lakukan adalah dengan melakukan penggantian 

cartridge pada printer tersebut, dan printer dapat digunakan kembali 

 

3.2.2.5 Mengatasi Kinerja Komputer Lambat 

Penulis diminta untuk melakukan pengecekan terhadap salah satu PC pada 

devisi umum mengenai lambatnya proses kerja PC tersebut. Setelah melakukan 

pengecekan, ternyata penyebab utama lambatnya proses kerja PC tersebut 

dikarnakan kapasitas RAM yang sudah tidak memadai untuk menjalankan beberapa 

program secara bersamaan. 

Oleh sebab itu pihak ICT melakukan pergantian RAM yang berkapasitas 

lebih besar dari sebelumnya untuk mempercepat proses kerja PC tersebut. Karena 

proses kerja komputer yang lama akan mengganggu proses kerja dari karyawan. 

 

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

PT Semen Baturaja (Persero)Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

pada bidang produksi yaitu semen. Dalam proses produksi semen di pabrik tentu 

saja akan menghasilkan limbah yang berupa debu yang akan sangat sulit untuk 

diminimalisir. Debu tersebut akan sangat mempengaruhi lingkunagan yang ada di 

sekitarnya. 

Kurangnya perhatian karyawan yang tidak memperdulikan debu pada alat 

elektronik terutama perangkat komputer seperti mouse, keyboard, dan printer yang 
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ada di perusahaan tersebut mengakibatkan perangkat tersebut menjadi kotor dan 

tidak terawat. 

Debu semen yang mengeras akan mengakibatkan komponen hardware pada 

komputer menjadi cepat kotor sehingga dapat mengakibatkan hardware mengalami 

kerusakan, dapat menurunya performa, bahkan komputer juga bisa rusak dan tidak 

dapat digunakan sama sekali. Oleh sebab itu, kinerja karyawan akan menurun dan 

berakibat kerugian pada perusahaan apabila proses produksi semen tidak stabil. 

 

3.2.4 Cara Mengatasi Masalah 

Membersihkan perangkat komputer secara rutin. Selain untuk menjaga 

kinerja komputer,juga untuk menghindari eror akibat banyaknya debu yang 

menempel pada hardware komputer. Akan lebih baik jika proses pembersihan 

dilakukan di ruangan terbuka sehingga debu cepat terbawa angin dan tidak 

mengotori udara di dalam ruangan. 

3.2.4.1 Cara Membersihkan Perangkat Komputer 

Berikut cara membersihkan CPU komputer dari debu dan kotoran 

(Samishare, 2012) : 

1. Putuskan Aliran Listrik 

Lepas semua kabel yang terhubung ke listrik pada CPU dan pada semua 

perangkat lain yang terhubung ke CPU seperti speaker, printer, monitor dan yang 

lain. Pastikan tak ada arus listrik yang masuk ke CPU baik secara langsung atau 

melalui perangkat lain seperti di atas. 

2. Lepas Perangkat Yang Terhubung 

Lepaskan juga semua kabel yang terhubung ke CPU seperti mouse, 

keyboard, USB, speaker, LAN sehingga benar-benar tak ada kabel yang terhubung 

ke CPU. 
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3. Bersihkan PSU (Power Supply Unit) 

Lepas semua kabel PSU yang menuju ke semua perangkat lain dalam 

komputer seperti mainboard, harddisk, DVD room dan yang lain bisa masih ada. 

Lalu lepas baut pengikat PSU pada casing. Bersihkan kipas PSU menggunakan 

kuas kecil yang halus secara pelan-pelan. Lalu tiup debu menggunakan blower atau 

alat peniup lain. Jika tak ada, boleh juga ditiup menggunakan mulut dengan tetap 

berhati-hati agar tak debu tak terhirup. Jika PSU sudah habis masa garansi, tidak 

perlu ragu untuk membukanya agar proses pembersihan lebih mudah. Setelah 

dipastikan sudah bersih, pasang kembali tutup PSU seperti semula. 

Salah satu manfaat dari membersihkan kipas PSU (Power Supply Unit) 

adalah untuk mestabilkan temperatur panas dalam PSU. Kipas yang terlalu kotor 

karena tertutup debu membuat putaran kipas bergerak lambat sehingga PSU cepat 

panas. 

4. Bersihkan Perangkat Dalam CPU 

Lepaskan semua perangkat yang terhubung ke motherboard seperti kabel 

CD room, harddisk serta RAM dari tempatnya. Bersihkan semua debu dan kotoran 

lain yang menempel pada perangkat tersebut menggunakan kuas atau lap halus. 

Khusus untuk RAM, periksa juga konektor yang berwarna kuning keemasan. Bila 

terlihat kurang mengkilap, bersihkan dengan menggunakan penghapus pensil 

sampai mengkilap. 

Kadang terjadi kasus komputer menyala, tetapi tidak terlihat tampilan 

apapun pada monitor. Itu adalah salah satu efek dari berkurangnya konektor RAM 

yang kotor. Perlu dibersihkan dengan cara di atas. 

 

5. Bersihkan Motherboard 

Setelah perangkat lain dilepas dari CPU dan dibersihkan, bagian CPU yang 

masih tertinggal dan menempel di casing adalah motherboard. Lepaskan semua 

baut pengikat menggunakan obeng dengan hati-hati. Jangan teledor dan lengah agar 

obeng tidak sampai merusak motherboard. Angkat dari casing, lalu bersihkan 
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menggunakan kuas halus secara pelan-pelan dan tetap berhati-hati. Kalau tidak 

yakin, lebih baik tiup debu dan kotoran lain yang menempel pada permukaan 

motherboard menggunakan blower dengan sedikit kuat hingga benar benar bersih. 

Lakukan juga hal ini pada sisi belakang motherboard. 

6. Bersihkan Kipas dan Heatsink Processor 

Lepas semua pengikat heatsink dengan motherboard. Angkat pelan-pelan 

heatsink dari tempatnya. Kalau ditemukan kesulitan karena thermal paste pada 

bagian bawah heatsink menempel erat pada processor, putar-puter heatsink secara 

pelan-pelan hingga terlepas. 

Setelah terlepas, bersihkan semua debu dan kotoran lain yang menempel 

pada heatsink dan kipasnya. Bersihkan juga sisa-sisa thermal paste pada bagian 

bawah heatsink. Bila memungkinkan, pisahkan kipas dari heatsink agar lebih 

mudah membersihkan dan satukan kembali bila sudah benar-benar bersih. 

7. Bersihkan Processor 

Angkat processor dari tempatnya, lalu bersihkan semua debu dan kotoran 

lain yang menempel hingga bersih. Bersihkan juga sisa thermal paste yang 

menempel pada processor. Jika processor sudah bersih jangan lupa untuk 

membersihkan dudukan processor pada motherboard. 

8. Bersihkan Casing 

Setelah semua perangkat selesai dibersihkan, tinggal satu yang belum yaitu 

rumah semua perangkat komputer alias casing. Bersihkan seluruh bagian dalam dan 

luar casing. Gunakan kain bersih yang telah dibasahi air. Bila perlu gunakan cairan 

pembersih agar casing semua kotoran yang sulit bisa hilang dan casing kembali 

bersih seperti baru. Setelah itu keringkan hingga benar-benar kering. Pastikan tak 

ada sisa-sisa air dan cairan sebelum casing kembali digunakan. 

9. Merakit Kembali 

Bila semua perangkat sudah dipastikan bersih, casing juga sudah benar-

benar bersih dan kering, tahap selanjutnya adalah merakit kembali semua perangkat 

yang telah dibongkar ddan dibersihkan. 
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Dimulai dari yang pertama yaitu memasang processor pada tempatnya. Jangan lupa 

untuk mengoleskan thermal pada semua permukaan processor secara tipis dan 

merata. Kemudian pasang heatsink pada dudukannya. Jangan lupa juga untuk 

mengoleskan thermal paste pada bagian bawah heatsink. Pastikan semua baut 

pengikat mengikat dengan benar. 

Setelah itu, pasang motherboard dan perangkat lain seperti semula dengan urutan 

terbalik pada saat membongkarnya. 

10. Lakukan Pengetesan 

Pastikan semua perangkat telah terpasang dan tersambung secara benar. Bila 

perlu cek sekali lagi sebelum dilakukan pengetesan. Dalam keadaan tutup masih 

casing belum dipasang, nyalakan komputer dan lihat proses yang berjalan. Apakah 

kipas processor sudah berputar normal, apakah kipas PSU (Power Supply Unit) 

juga berputar normal. Lihat juga di monitor, apakah sudah keluar tampilan 

komputer secara normal. Bila masih ada yang belum normal silahkan periksa 

kembali, barangkali ada yang belum terpasang secara benar. 

Tapi, bila semua sudah normal, berarti semua sudah beres. Tutup casing siap 

dipasang. Matikan dulu komputer kemudian lepas semua kabel yang terhubung ke 

CPU. Lalu pasang casing dan kencangkan baut. Sambungkan kembali semua kabel 

seperti kabel listrik, kabel VGA atau kabel monitor, kabel mouse, kabel keyboard, 

kabel LAN, kabel speaker dan yang lain kalau memang ada. Komputer siap 

beroperasi lagi. 

Berikut adalah gambar saat membersihkan Perangkat Komputer : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Proses membersihkan perangkat komputer 
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3.2.4.2 Alat Untuk Membersihkan Perangkat Komputer 

Untuk membersihkan perangkat komputer tentu memerlukan alat yang 

tepat. Dan berikut adalah alat untuk membersihkan Perangkat Komputer: 

1. Kain Microfiber 

Kain Microfiber / mikrofiber adalah kain sintetis dengan diameter serat yang 

sangat kecil, lebih kecil dari sutera. Tekstur luarnya mirip seperti handuk, namun 

lebih halus. Kail microfiber sangat baik dalam penyerapan debu. 

Kain pada umumnya hanya “melemparkan” debu, tetapi kain microfiber 

menyerap debu. Jadi akan lebih mudah kotor, tetapi tenang sajja karna kain 

microfiber bisa di cuci dengan cara biasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Kain Microfiber 

 

2. Air Blower 

Air blower adalah mesin yang berfungsi untuk menaikan atau menurunkan 

udara. Sederhananya, air blower dipakai untuk meniupkan angin atau menyedot 

angin dengan tekanan tinggi. 

Alat ini cocok untuk membersihkan bagian dalam dari PC dalam waktu 

singkat. Cukup buka casing, lalu semprotkan angin kencang dari blower. Namun 

air blower tidak mampu membersihkan hingga bagian-bagian terkecil komponen. 
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Gambar 3.12 Air Blower 

 

3. Blower Karet 

Blower karet di tujukan untuk membersihkan celah-celah kecil yang sangat 

sulit di jangkau. Cocok digunakan untuk membersihkan sela-sela tuts keyboard dan 

headsink. Menggunakan blower karet ini cukup menguras energi karena cara 

menggunakanya adalah ditekan dengan tangan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Blower Karet 

 

4. Kanebo 

Kanebo memiliki karakteristik seperti busa padat (spons) jika terkena air, 

dan akan sangat keras jika kadar air di dalamnya menipis. Kanebo sangat cocok 

untuk membersihkan casing komputer. Biasanya kanebo banyak di jual di toko 

otomotif. 
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Gambar 3.14 Kanebo 

 

5. Cairan Spray Pembersih Layar 

Cairan ini di khususkan untuk membersihkan layar monitor LCD dan LED. 

Caranya cukup di semprotkan ke kain microfiber lalu lap ke monitor. Cairan ini 

cukup ampuh untuk membersihkan debu yang sangat sulit hilang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Cairan Spray 

 

6. Magic Gel 

Sifatnya seperti lilin mainan namun lebih lunak. Cukup diletakan di atas 

keyboard maka gel ini akan masuk ke sela-sela tuts dan menyerap debu yang 

menempel pada. Magic gel dapat digunakan berkali-kali. Perlu di ketahui, ini bukan 
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mainan anak-anak meskipun warnanya menarik karena zat kimia di dalamnya 

sangat berbahaya bila tertelan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Magic Gel 

 

7. Mini Vacum Cleaner 

Mini vacum cleaner difokuskan untuk menghisap debu yang sulit dijangkau. 

Di bagian ujungnya terdapat sikat halus yang bisa sekaligus untuk membersihkan 

kotoran yang menempel. Mini vacum cleaner banyak beredar untuk PC dan laptop 

karena menggunakan port USB. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Mini Vacum Cleaner 

 

 

3.2.4.3 Perawatan Hardware Komputer  

Berikut adalah cara yang digunakan dalam merawat perangkat keras 

(Hardware) pada komputer : 
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1. Membersihkan hardware dibagian dalam dan luar casing. 

Hampir semua komponen hardware komputer terletak di dalam casing. 

Oleh karena itu, casing harus selalu dirawat agar komponen-komponen 

di dalamnya aman dari debu dan gangguan lain yang dapat mengganggu 

kinerja komputer 

2. Menggunakan Stavolt atau UPSS tavolt atau UPS digunakan untuk 

mengantisipasi kerusakan yang ditimbulkan oleh tidak stabilnya aliran 

listrik atau terputusnya secara tiba-tiba. Sebagaimana dikutip dari “”, 

fungsi Stabilizer listrik adalah untuk menjaga agar tegangan arus listrik 

pada instalasi listrik tetap normal atau tetap setabil, tegangan arus listrik 

yang stabil sangat di butuhkan untuk perangkat atau alat-alat elektsik 

dan elektronik masa kini yang telah menggunakan teknologi terbaru 

yang sangat membutuhkan tegangan arus listrik yang stabil. 

Berikut adalah gambar dari stavolt : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Stavolt atau stabilizer 

 

3. Membuat ventilasi yang cukup pastikan udara didalam casing dapat 

mengalir dengan lancar, agar casing tidak terlalu panas. Dengan begitu 

dapat memperpanjang usia pakai hardwae komputer. Dapat digunakan 

kipas tambahan agar casing tidak terlalu panas. 
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4. Meletakkan komputer di tempat yang kering tempat yang lembab dapat 

menyebabkan timbulnya jamur pada hardware komputer. Jika sudah 

begitu, hardware akan dan sangat sulit dibersihkan. Oleh karena itu, 

usahakan komputer diletakkan ditempat yang kering. 

 

3.2.4.4 Perawatan Perangkat Output (Printer) Komputer 

Berikut ini adalah cara untuk melakukan perawatan perangkat output 

printer: 

1. Menjaga kebersihan printer, selain merawat kinerja printer anda juga 

harus membersihkan printer secara berkala. Minimal dua kali dalam satu 

minggu.gunakan pelindung baik itu plastik ataupun kail agar 

memperkecil celah debu untuk masuk ke dalam printer. 

2. Pengisian tinta berkala pada tabung ataupun catridge, hal ini di harus 

dilakukan jika tinta sudah mau habis. Jadi jangan sampai kekurangan 

tinta karena bisa membuat printer menjadi eror. Perlu di perhatikan 

ketika mengganti bagian catridge karena bagian ini sangat sensitif maka 

jangan menyentuh bagian elektrik catridge dengan jari. Bersihkan 

menggunakan tisu halus. Cara ini akan membuat catridge menjadi lebih 

awet dan tahan lama. 

3. Menjaga roller dan tempat masuk kertas, untuk mencetak baik teks atau 

gambar anda harus menggunakan kertas yang bersih supaya printer tetap 

awet. Karena, ketika menggunakan kertas berdebu dan kotor dapat 

menyebabkan roll penarik menjadi kotor dan lama kelamaan akan 

menyebabkan aud sehingga printer menjadi lebih cepat rusak atau tidak 

dapat digunakan. 

4. Mematikan printer secara benar, setelah menggunakan jangan lupa untuk 

mematikan printer. Matikan printer secara benar dengan menekan tombol 

(on/off) pada mesin printer. Jangan mematikan printer dengan mencabut 

kabel power namun cukup menekan tombol (on/off). Karena dengan 

menekan tombol power maka secara otomatis printer akan melakukan 

pembersihan permukaan head sebelum perangkat ini off. 
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3.3 PELAKSANA PKL 

SYARWAN ARIEF, NPM : 15312354 

 

3.3.1 Bidang Kerja 

Selama melaksanakan PKL di PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk, penulis 

ditempatkan pada divisi Information Communication Technology (ICT), dibawah 

bimbingan Bapak Hendri Saputra, Amd.Kom., selaku kepala ICT yang ada di 

PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk, yang ada di lampung, tepatnya di Jl. Yos 

Sudarso Km.7, Panjang, Bandar Lampung. 

Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan pada divisi ICT di PT.Semen 

Baturaja (Persero) Tbk: 

1. Melakukan perawatan secara terjadwal pada perangkat komputer seperti 

hardware dan software. 

2. Melakukan perawatan dan pengecekan secara terjadwal pada perangkat 

CCTV. 

3. Melakukan perawatan dan pengecekan secara terjadwal pada jaringan 

yang ada pada perusahaan. 

4. Memperbaiki komputer yang tidak dapat digunakan. 

5. Memperbaiki printer yang tidak dapat digunakan 

6. Memperbaiki komputer karyawan jika terjadi masalah atau error. 

7. Mempersiapkan semua keperluan diruang rapat.  

8. Memonitor video conference. 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Ada banyak sekali bidang divisi pada suatu perusahaan, dan pada setiap divisi 

memiliki pekerjaan dan tugasnya masing-masing. Dan pada bagian kerja divisi ICT 

banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan setiap harinya, mulai dari 

memperbaiki komputer, memperbaiki printer dan lain-lain. Berikut ini adalah 

pelaksanaan kerja yang dilakukan pada bagian divisi ICT: 
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3.3.1.1 Memperbaiki Kamera CCTV 

Kamera CCTV merupakan salah satu alat proteksi untuk tujuan 

memonitoring semua kegiatan yang ada pada suatu perusahaan. CCTV juga tentu 

saja memerlukan perawatan seperti perangkat-perangkat yang lainnya. Dan kondisi 

lingkungan perusahaan yang berdebu, menyebabkan kamera CCTV mudah sekali 

rusak. Hingga pada suatu hari, kamera CCTV yang terletak dibagian resepsionis 

mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat memonitor kegiatan yang ada di bagian 

respsionis. Tentu saja hal tersebut dapat menyebabkan tindak kejahatan dapat 

terjadi. 

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak ICT memutuskan 

untuk memperbaiki CCTV tersebut. Setelah melakukan pengecekan, terlihat bahwa 

setiap bagian dari CCTV tersebut sangat kotor tertutup oleh debu semen. Lalu pihak 

ICT membersihkan CCTV tersebut, dan CCTV dapat berfungsi dengan normal 

kembali. 

 

3.3.1.2 Memperbaiki Jaringan Internet Di Mess 

Internet merupakan suatu kebutuhan bagi semua manusia pada saat ini, 

semua hal yang diinginkan dapat ditemukan diinternet. Hingga suatu hari pihak ICT 

menerima panggilan dari salah satu karyawan, dan karyawan tersebut melaporkan 

bahwa karyawan tersebut tidak dapat mengakses internet.  

Setelah menerima laporan tersebut lalu kami melakukan pengecekan 

terhadap router yang ada dilokasi. Dan dapat dipastikan bahwa  router tersebut tidak 

dapat digunakan, dan harus dilakukan menggantian. 

 

3.3.1.3 Penambahan Internet Service Provider (ISP) 

Seringnya terjadi gangguan dari ISP yang digunakan, menyebabkan 

banyaknya keryawan yang mengeluhkan tidak dapat mengakses internet. Akses 

internet sangat diperlukan oleh karyawan, setiap karyawan yang bekerja 

membutuhkan akses internet untuk mengakses JDE. JDE merupakan suatu website 

yang digunakan untuk membuat laporan, dan lain-lain. 
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Setelah melakukan pengecekan ke server jaringan, tidak ditemukan masalah 

pada server ataupun kabel yang terhubung. Melainkan adanya gangguan dari pihak 

provider yang digunakan. Oleh karena itu, pihak ICT mengajukan proposal untuk 

melakukan penambahan provider untuk cadangan saat salah satu provider 

mengalami gangguan, agar pekerjaan karyawan yang berhubungan dengan koneksi 

internet tidak terganggu. 

 

3.3.1.4 Kabel LAN Tidak Terdeteksi 

Internet pada salah satu PC yang ada pada divisi gudang mengalami 

gangguan berupa sering terputus, sehingga memperhambat proses pengerjaannya. 

Secepatnya pihak ICT memeriksa kendala yang dilaporkan tersebut, setelah 

dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa masalah yang menyebabkan internet 

sering terputus terletak pada RJ45 sehingga harus dilakukan penggantian. Jika 

perbaikan telah selesai, karyawan tersebut harus membuat surat keterangan Work 

Order (WO) untuk diserahkan ke ICT sebagai tanda bukti pengerjaan. Surat WO 

tersebut dibuat melalui suatu website yang bernama JDE, dan data dari JDE tersebut 

akan diterima oleh perusahaan pusat dari PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk.   

 

3.3.1.5 Membuat Jalur LAN Baru 

Pada saat itu penulis diminta untuk membuat kabel jaringan baru yang 

menyambungkan dari lantai 1 (satu) ke lantai 2 (dua), dikarenakan pada saat itu ada 

karyawan yang berada di ruangan watermill akan berpindah tempat kerjanya dari 

lantai satu ke lantai 2. Dan karena ada penambahan komputer baru di lantai dua, 

dan tidak ada lagi kabel LAN yang tersisa di lantai dua, karyawan tersebut 

menghubungi ICT untuk membuatkan satu kabel LAN baru. 

 

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi 

Dalam suatu perusahaan, tidak semua karyawan mengerti tentang komputer 

yang mereka gunakan setiap hari. Dan penyebab komputer rusak tentu saja karena 

kurangnya perawatan dari yang menggunakan komputer tersebut. Banyak sekali 
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masalah-masalah yang dapat dialami oleh komputer, mulai dari virus, sampai ke 

perangkat keras komputer tersebut.  

Selama melakukan kegiatan PKL di PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk, 

penulis tentu saja menemukan banyak sekali keluhan karyawan atas komputer dan 

internet yang mereka gunakan. Hingga pada suatu hari pihak ICT menerima 

panggilan dari bagian gudang, mengeluhkan komputernya yang tidak dapat 

menyala, karyawan mengeluhkan komputer yang di gunakan tidak dapat menyala. 

Setelah diperiksa penulis mengambil kesimpulan bahwa komputer tersebut 

mengalami gagal booting, sehingga komputer tersebut harus dibawa ke ruangan 

ICT untuk di cek penyebab komputer tersebut gagal booting.  

 

3.3.4 Cara Mengatasi Masalah 

Dalam masalah tersebut ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yang 

menyebabkan komputer gagal melakukan booting (Dosenit, 2017). Antara lain 

sebagai berikut : 

1. Terserang Virus 

Beberapa virus seperti Trojan bisa menyerang file system, merusak, 

mengubah, hingga menghapusnya. Untuk itu sebaiknya menggunakan anvirus yang 

terpercaya untuk menghalau datangnya virus-virus tersebut. Namun bagaimanapun, 

virus bisa datang melalui berbagai cara yang tidak bisa kita duga. Untuk antivirus 

yang digunakan untuk komputer di PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk, adalah 

menggunakan antivirus Smadav dan Avira. 

 

2. File Sistem Operasi Rusak(Corrupt) 

Kerusakan Registery pada system operasi bisa di sebabkan oleh virus, 

malware, proses penguninstallan software yang tidak berjalan dengan baik, atau 

karena terjadinya konflik pada hardware (drivers yang tidak kompatible). Hal 

tersebut bisa diatasi dengan merepair windows/ system operasi lain yang anda 

gunakan. 
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3. Masalah Pada Hardisk 

Jika pada saat menghidupkan komputer, booting terhenti dengan tulisan 

“Disk Boot Failure….“ pada layar komputer, maka masalah terjadi pada akses data 

pada hardisk komputer tersebut”. Namun pada komputer tersebut tidak tertulis 

tulisan seperti “Disk Boot Failure....”. 

 

4. Masalah Pada Ram 

Jika RAM rusak, dilayar bahkan tidak akan tampil apapun. Namun anda bisa 

mengeceknya dengan mencoba memindahkan RAM pada socket yang lain (jika ada 

dua socket RAM pada komputer anda). Pasang salah satu RAM bergantian jika 

anda mempunyai dua RAM. Sebelumnya coba bersihkan pin tembaga pada RAM 

menggunakan penghapus untuk pinsil. Pastikan RAM terpasang dengan benar”. 

Dan setelah mengganti RAM, komputer tetap gagal booting. 

 

5. Hardware Mengalami Overheating 

Overheating bisa terjadi jika anda memaksa komputer anda untuk bekerja 

berat untuk waktu yang cukup lama, tanpa jeda istirahat. Overhating bisa merusak 

komponen-komponen yang ada dalam komputer, hardware yang paling rentan 

mengalami kepanasan adalah processor. Bersihkan debu-debu pada komputer, 

terutama pada saluran angin dan heatsink”. 

 

3.3.4.1 Melakukan Pengecekan Pada Komputer 

Dalam masalah tersebut, setelah melakukan beberapa kemungkinan yang 

menyebabkan komputer tersebut gagal booting, seperti mengganti RAM mengatur 

BIOS dan lain lain. Langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan mendengarkan 

suara dari Hardisk apakah Hardisk bekerja dengan baik atau tidak, dan setelah 

dilakukan pengecekan, tidak terdengar suara bahwa hardisk bekerja. Selanjutnya 

penulis melanjutkan dengan cara mengganti Hardisk tersebut dengan hardisk yang 

berfungsi dari komputer lainnya, dan hardisk masih tidak bekerja, dan selanjutnya 

menggecek kabel SATA yang terhubung ke Hardisk tersebut. Dan penyebab 
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komputer tersebut mengalami gagal booting adalah kabel SATA yang terhubung ke 

Hardisk telah rusak sehingga menyebabkan Hardisk tidak dapat terbaca. 

Berikut adalah dokumentasi foto saat melakukan pengecekan pada 

komputer: 

 

Gambar 3.19 Pengecekan Komputer 

3.3.4.2 Membuka Casing Komputer 

Sebelum mengganti kabel SATA yang telah rusak, terlebih dahulu yang 

harus dilakukan adalah membuka casing komputer tersebut, berikut ini adalah 

cara membuka casing komputer : 

1. Hal utama yang harus dipersiapkan untuk membuka casing komputer 

adalah menyiapkan alat yang diperlukan, alat yang diperlukan untuk 

membuka casing komputer adalah obeng (+/-). 
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Gambar 3.20 Obeng 

 

2. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan memutar baut yang 

berada dibagian belakang casing komputer, seperti pada gambar 

berikut: 

 

Gambar 3.21 Melepas Baut Pada Casing 

 

3. Setelah melepaskan baut yang terpasang, selanjutnya dorong penutup 

casing dan buka seperti pada gambar berikut : 
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Gambar 3.22 Membuka Tutup Casing 

 

3.3.4.3 Mengganti Kabel SATA 

Mengganti kabel SATA tentu tidak dapat dilakukan dengan sembarangan 

(Sufian, 2010). Berikut ini adalah cara memasang kabel SATA Hard Disk yang 

benar: 

1. Mengenali Port SATA pada Matherboard 

Berikut ini adalah gambar dari port SATA yang ada pada Matherboard: 

 

Gambar 3.23 Port SATA pada Matherboard 

2. Power Molex atau Connector Untuk SATA 

Berikut adalah gambar dari Power Molex : 
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Gambar 3.24 Power Molex 

 

3. Kenali Benuk L Pada Ujung Kabel SATA 

Kenali bentuk L pada ujung kabel SATA bertujuan supaya saat pemasangan 

kabel SATA tidak salah atau terbalik. Gambar bentuk L pada ujung kabel 

SATA terdapat pada gambar berikut: 

 

Gambar 3.25 Ujung Kabel SATA 

 

4. Pasang Ujung Kabel SATA ke Matherboard  

Selanjutnya adalah memasang kabel SATA ke MatherBoard. Gunakan port 

terawal (SATA-0) untuk hard disk, seperti pada gambar berikut: 
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Gambar 3.26 Pemasangan Kabel ke Matherboard 

 

5. Pasang Power Connector 

Selanjutnya pasang Power Connector pada port Hard Disk SATA seperti 

pada gambar berikut: 

 

Gambar 3.27 Pemasangan Power Connector 

 

6. Pasang Kabel SATA Pada Port 

Yang terakhir adalah dengan memasang kabel SATA yang disambungkan 

pada port di Motherboard, kabel tersebut dipasang pada port yang akan 

terhubung ke Motherboard. Pemasangan dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 3.28 Pemasangan Kabel SATA di Motherboard 

 

3.3.4.4 Merakit Kembali Casing Komputer 

Setelah kabel SATA diganti dan komputer sudah di cek. Selanjutnya adalah 

merakit kembali casing komputer, berikut ini adalah cara merakit kembali casing 

komputer: 

1. Pasang kembali tutup casing hingga tutup casing terpasang dengan 

benar, pada bagian tutup casing memiliki pengunci untuk membuat 

tutup casing terpasang dengan kencang dan rapat. 

2. Setelah tutup casing terpasang dengan benar, pasang kembali baut, 

untuk membuat tutup casing tidak terlepas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, dan apa yang telah penulis lakukan 

selama PKL di PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk, pada divisi ICT, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, adalah suatu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang produksi. Produk yang di produksi adalah salah 

satu bahan untuk membuat suatu bangunan, yaitu semen. Ada dua jenis 

semen yang diproduksi oleh PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, yaitu 

Ordinary Porland Cement dan Porland Composite Cement. 

2. Tugas dari unit kerja ICT adalah merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan serta mengkoordinasikan kegiatan Information 

Communication Technology (ICT) meliputi kegiatan mengembangkan 

strategis ICT dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, 

evaluasi terhadap setiap kegiatan operasional dan implementasi program 

dan aplikasi di perusahaan, mengorganisir seluruh kegiatan operasional 

dan pengembangan ICT agar dapat berjalan secara efektif dan efisien 

serta bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit 

kerjanya. 

3. Kondisi lingkungan yang berdebu pada PT.Semen Baturaja (Persero) 

Tbk, menyebabkan sebagian besar komputer yang ada pada perusahaan 

tersebut mudah kotor. 

 

4.2 Saran 

Dengan selesainya laporan yang penulis buat, maka penulis memberikan 

saran-saran yang diharapkan dapat menunjang kemajuan untuk semua pihak yang 

bersangkutan : 
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4.2.1 Bagi Instansi 

Saran yang dapat penulis sampaikan untuk PT. Semen Baturaja (persero) Tbk, 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya untuk setiap karyawan dapat meningkatkan kedisiplinan 

dalam bekerja. 

2. Setiap karyawan dapat bekerja dengan lebih kondusif serta meningkatkan 

cara kerja yang efektif dan efisien. 

3. Untuk merawat setiap benda atau alat yang kita gunakan, karena 

lingkungan perusahaan yang berdebu dapat memperpendek umur dari 

alat yang di pakai. 

 

4.2.2 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Saran yang dapat penulis sampaikan untuk kampus Universitas Teknokrat 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan hubungan kerjasama kampus Universitas Teknokrat 

Indonesia dengan PT.Semen Baturaja(Persero) Tbk, agar hubungan 

antara kampus dan perusahaan tetap terjaga dengan baik. 

2. Diharapkan teman-teman dari Universitas Teknokrat Indonesia yang 

akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT.Semen 

Baturaja(Persero) Tbk, tetap menjaga kerjasama yang baik antara 

karyawan-karyawati yang ada pada instansi/perusahaan tersebut, dan 

menjaga nama baik kampus kita Universitas Teknokrat Indonesia. 

3. Bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi selanjutnya yang akan 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dapat memanfaatkan waktu yang 

diberikan oleh pihak kampus maupun instansi dengan sebaik-baiknya, 

untuk memperoleh ilmu baru, dan pengalaman baru.
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Lampiran 1. Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan (Lanjutan). 
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Lampiran 2. Catatan Harian PKL (Imam Zuhdi, NPM 15312450). 
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Lampiran 2. Catatan Harian PKL (Imam Zuhdi, NPM 15312354) (Lanjutan).
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Lampiran 3. Catatan Harian PKL (Reza Pahlawan, NPM 15312433). 
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Lampiran 3. Catatan Harian PKL (Reza Pahlawan, NPM 15312433) (Lanjutan) 
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Lampiran 4. Catatan Harian PKL (Syarwan Arief, NPM 15312354) 
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Lampiran 4. Catatan Harian PKL (Syarwan Arief, NPM 15312354) (Lanjutan). 
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Lampiran 5. Formulir Penilaian (Imam Zuhdi, NPM 15312450). 
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Lampiran 5. Formulir Penilaian (Imam Zuhdi, NPM 15312450) (Lanjutan).
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Lampiran 5. Formulir Penilaian (Imam Zuhdi, NPM 15312450) (Lanjutan). 
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Lampiran 5. Formulir Penilaian (Imam Zuhdi, NPM 15312450) (Lanjutan). 
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Lampiran 6. Formulir Penilaian (Reza Pahlawan, NPM 15312433). 
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Lampiran 6. Formulir Penilaian (Reza Pahlawan, NPM 15312433) (Lanjutan).
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Lampiran 6. Formulir Penilaian (Reza Pahlawan, NPM 15312433) (Lanjutan). 
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Lampiran 6. Formulir Penilaian (Reza Pahlawan, NPM 15312433) (Lanjutan). 
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Lampiran 7. Formulir Penilaian (Syarwan Arief, NPM 15312354). 
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Lampiran 7. Formulir Penilaian (Syarwan Arief, NPM 15312354) (Lanjutan). 
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Lampiran 7. Formulir Penilaian (Syarwan Arief, NPM 15312354) (Lanjutan). 

 

 

 



83 
 

 

Lampiran 7. Formulir Penilaian (Syarwan Arief, NPM 15312354) (Lanjutan). 

 


