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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja. Oleh 

karena itu Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat 

Indonesia menilai perlu diadakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi 

mahasiswa, agar mahasiswa dapat mengenal dunia kerja yang sebenarnya, dan 

menerapkan softskill yang dimiliki pada saat mahasiswa melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL).  

Berdasarkan Buku Panduan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Universitas 

Teknokrat Indonesia tahun 2017, program PKL merupakan akumulasi dari 

kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di Universitas Teknokrat 

Indonesia. PKL dapat diartikan sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, 

dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. 

Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh 

pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam 

semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL 

diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen 

pembimbing yang memenuhi syarat. 

PKL merupakan salah satu syarat yang harus di tempuh oleh mahasiswa 

untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 ( S1 ). Kegiatan PKL 

dilaksanakan oleh mahasiswa guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan 

nilai PKL, dan kegiatan ini juga memiliki maksud agar mahasiswa mendapatkan 

pengalaman sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.  

Sehingga mahasiswa akan mendapatkan bekal dari Praktik Kerja Lapangan 

yang telah dilaksanakan. Dengan adanya PKL akan mengetahui keterampilan dan 

pengetahuan yang perlu dikembangkan dan perlu dipertahankan. Pentingnya PKL 

pada perusahaan adalah agar mahasiswa bisa belajar bekerja dan mempraktikkan 

teori-teori yang sudah diajarkan pada bangku kuliah, maka untuk memenuhi hal – 
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hal diatas, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Lembaga Penjaminan 

Mutu Pendidikan Lampung. 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung adalah 

organisasi pemerintah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat di daerah 

dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibawah Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP) dengan tugas pokok 

melaksanakan penjaminan mutu  pendidikan dasar, dan menengah di daerah untuk 

mencapai standar mutu pendidikan nasional, instansi pemerintahan tersebut juga 

menerima mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sesuai bidang 

yang dibutuhkan di bidang sistem informasi, oleh sebab itu penulis melaksanakan 

PKL di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung. Dengan melaksanakan 

PKL di instansi tersebut, diharapkan kami dapat melatih kemampuan dalam bekerja, 

dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah kami dapat di perkuliahan serta dapat 

menambah wawasan tentang dunia kerja yang sesungguhnya. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan terdapat beberapa maksud 

dan tujuan.Diantaranya sebagai berikut 

 

1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan : 

1. Agar mahasiswa mendapatkan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja 

yang sesungguhnya. 

2. Agar mahasiswa mengetahui keterampilan dan pengetahuan yang perlu 

dikembangkan dan dipertahankan. 

3. Memenuhi persyaratan mendapatkan nilai PKL. 

4. Mempraktikkan secara langsung keterampilan dan pengetahuan yang 

dimiliki oleh mahasiswa yang di dapat dari bangku kuliah. 

5. Meningkatkan kualitas SDM bagi calon tenaga kerja yang mandiri dan 

profesional, serta berkompeten dibidangnya. 
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1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan : 

1. Memperoleh wawasan dan pengalaman. 

2. Mengetahui keadaan kerja yang sesungguhnya. 

3. Mengetahui seberapa jauh pemanfaatan teknologi informasi yang ada 

pada perusahaan tempat praktik kerja lapangan. 

4. Dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. 

5. Melatih cara berkomunikasi yang baik dalam lingkungan kerja. 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan sangat banyak baik bagi mahasiswa, 

Universitas Teknokrat Indonesia dan bagi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

Lampung. Berikut adalah Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan: 

1. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Sebagai sarana untuk memperluas jaringan kerjasama antar pihak 

Universitas Teknokrat Indonesia dengan pihak tempat PKL. 

2. Sebagai alat ukur terhadap mahasiswa dalam menerapkan materi-materi 

kuliah. 

3. Untuk menambah wawasan baru sebagai pembanding pembelajaran 

terhadap pihak tempat PKL berlangsung. 

4. Sebagai tolak ukur sejauh mana mahasiswa dapat terjun ke dunia kerja. 

2. Bagi pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

1. Untuk menjalin kerjasama yang menguntungkan antara mahasiswa dan 

perusahaan. 

2. Pihak perusahaan merasa terbantu dengan adanya mahasiswa PKL. 

3. Bagi Mahasiswa 

1. Untuk mendapatkan wawasan tentang dunia kerja. 

2. Memperluas relasi/hubungan mahasiswa di dunia usaha yang nantinya 

menjadi tempat mengenai informasi pekerjaan. 

3. Sarana untuk menambah ilmu di luar perkuliahan mengenai dunia 

kerja. 
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1.4 Tempat PKL 

PKL dilakukan pada Lembaga yang di bawah Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di Jl.Gatot Subroto 

No.44A Pahoman Bandar Lampung, Lampung Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi LPMP 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan PKL dilakukan selama 50 hari sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan oleh Universitas Teknokrat Indonesia. Kegiatan PKL dilaksanakan 

pada Semester Genap terhitung dari tanggal 17 April 2017 s.d 10 Juni 

2017.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung memiliki waktu 

operasional kerja dari hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 sampai 

dengan 16.00 WIB. Dari kebijakan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

Lampung penulis diberi jam kerja pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. 

Dengan jadwal waktu kerja selama PKL adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Tabel waktu pelaksanaan kerja 

No Hari 

Waktu Kerja 

Masuk Selesai 

1 Senin 08.00 16.00 

2 Selasa 08.00 16.00 

3 Rabu 08.00 16.00 

4 Kamis 08.00 16.00 

5 Jum’at 08.00 16.30 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Berdasarkan situs resmi LPMP Lampung www.lpmplampung.com  yang 

diakses pada tanggal 3 september 2017 sebelum menjadi Lembaga Penjaminan 

Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung seperti sekarang, lembaga yang beralamat 

pada Jalan Gatot Subroto nomor 44A Pahoman Kota Bandar Lampung ini telah 

beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dimulai dari didirikannya 

Balai Penataran Guru (BPG) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 0240a/O/1991 tanggal 2 Mei 1991 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Balai Penataran Guru (BPG) sebagai Unit Pengelola Teknis 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di daerah yang bertanggung jawab 

langsung kepada Direktorat Tenaga Kependidikan di bawah lingkup Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan.. 

Seiring berjalannya perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat 

terhadap peningkatan mutu pendidikan, pemerintah melalui BPG. Pada tahun 

2003 terjadi peralihan BPG menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan 

(LPMP) dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003 dengan tugas pokok melaksanakan penjaminan 

mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri 

Pendidikan Nasional. Pada tahun 2004 terjadi perubahan nama dari Lembaga 

Penjamin Mutu Pendidikan ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

berdasarkan pada SK Menteri Pendidikan Nasional No.044/O/2004 tanggal 14 

Mei 2004. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 

tanggal 13 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP, maka LPMP 

berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, yang berada pada 

lingkup Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional. 

 

http://www.lpmplampung.com/
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Dengan perubahan organisasi dan tata kerja pada Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012, terbitlah Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja LPMP. Berdasarkan peraturan ini LPMP berada di bawah Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP).  

Pada tahun 2015 terjadi restrukturisasi di Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor  14 Tahun 2015 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan, maka LPMP adalah unit pelaksana teknis 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan 

mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

2.2 Visi dan Misi Organisasi 

2.2.1 Visi 

Berdasarkan keterangan yang terdapat pada situs resmi Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi lembaga professional berstandar moral dan 

kinerja yang tinggi untuk menyelenggarakan layanan prima penjaminan mutu 

pendidikan  yang berdaya saing regional dan berlandaskan gotong royong. 

2.2.2 Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut, LPMP Lampung telah menetapkan misi 

sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Pelaku Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah 

yang Berstandar Moral dan Berkinerja Tinggi 

2. Meningkatkan Akses Penjaminan Mutu Pendidikan yang Meluas, Merata, 

dan Berkeadilan 

3. Meningkatkan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Menuju 

Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berbudaya Mutu 
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4. Meningkatkan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan 

Pelibatan Publik dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan. 

2.3 Logo Organisasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo LPMP Lampung 

Sumber : www.lpmplampung.com 

 

2.4 Struktur Organisasi  

Struktur organisasi berperan penting bagi pelaksanaan dan pengembangan 

pengendalian intern yang berlangsung pada suatu lembaga atau organisasi, dengan 

adanya struktur organisasi kita dapat saling mengetahui dan membagi wewenang 

dari individu dari pegawai serta  tanggung jawab setiap bagian-bagian lembaga. 

Struktur organisasi pada lembaga penjaminan mutu pendidikan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi 

Sumber : www.lpmplampung.com 

http://www.lpmplampung.com/
http://www.lpmplampung.com/


9 
 

2.5 Tugas dan Tanggung Jawab 

Rincian  Tugas  Lembaga  Penjamin  Mutu  Pendidikan(LPMP): 

1. Melaksanakan  penyusunan  program  kerja  LPMP. 

2. Melaksanakan  pengembangan  dan  pengelolaan  sistem  informasi  mutu  

pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  

pendidikan  dasar  dan  menengah. 

3. Melaksanakan  pemetaan  mutu  pendidikan  dasar,  pendidikan  

menengah, dan  pendidikan  kesetaraan  pendidikan  dasar  dan  menengah  

sesuai  dengan  standar  nasional  pendidikan. 

4. Melaksanakan  supervisi  satuan  pendidikan  dasar,  pendidikan  

menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  pendidikan  dasar  dan  menengah  

menengah  dalam  pencapaian  standar  nasional  pendidikan. 

5. Melaksanakan  fasilitasi  peningkatan  mutu  pendidikan  terhadap  satuan  

pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  

pendidikan  dasar  dan  menengah  dalam  penjaminan  mutu  pendidikan. 

6. Melaksanakan  analisis  hasil  pemetaan  dan  supervisi  mutu  pendidikan. 

7. Melaksanakan  pemberian  rekomendasi  hasil  pemetaan  dan  supervisi  

mutu pendidikan  kepada  unit  kerja/instansi  terkait  dan  pemangku  

kepentingan  lainnya. 

8. Melaksanakan  penyusunan  laporan  hasil  pemetaan  dan  supervisi  mutu  

pendidikan. 

9. Melaksanakan  penyusunan  laporan  fasilitasi  peningkatan  mutu  

pendidikan. 

10. Melaksanakan  kerja  sama  dibidang  peningkatan  mutu  pendidikan. 

11. Melaksanakan  evaluasi  pelaksanaan  penjaminan  mutu  pendidikan  

dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  pendidikan  

dasar  dan  menengah  di  provinsi  wilayah  kerjanya. 

12. Melaksanakan  penyajian  dan  penyebarluasan  data  dan  informasi  mutu  

pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  

pendidikan dasar  dan  pendidikan  menengah  kepada  provinsi  dan  

kabupaten/kota  serta  pemangku  kepentingan  lainnya. 
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13. Melaksanakan  urusan  perencanaan,  keuangan,  kepegawaian,  

ketatalaksanaan,  persuratan  dan  kearsipan, barang  milik  negara,  dan  

kerumahtanggaan  LPMP. 

14. Melaksanakan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  dokumen  LPMP,  dan 

15. Melaksanakan  penyusunan  laporan  LPMP. 

 

Susunan organisasi dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas: 

1. Sub Bagian Umum (SUBAG UMUM) 

2. Seksi Sistem Informasi (SI) 

3. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS) 

4. Seksi Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP) 

 

2.5.1 Sub Bagian Umum (SUBAG UMUM) 

Rincian  tugas  Subbagian Umum  (SUBBAG  UMUM) : 

1. Melakukan  penyusunan  program  kerja  Subbagian  dan  konsep  program  

kerja  LPMP. 

2. Melakukan  penyusunan  rencana,  program,  dan  anggaran  LPMP. 

3. Melakukan  urusan  pembayaran  belanja  pegawai,  belanja  barang,  

belanja  modal,  dan  pembayaran  lainnya. 

4. Melakukan  urusan  pembukuan,  verifikasi,  dan  penghitungan  anggaran  

LPMP. 

5. Melakukan  penyusunan  usulan  formasi  serta  rencana  pendayagunaan  

dan  pengembangan  pegawai LPMP. 

6. Melakukan  urusan  penerimaan,  pengangkatan,  penempatan,  

kepangkatan,  dan  pemindahan  pegawai  serta  mutasi  lainnya  

dilingkungan  LPMP. 

7. Melakukan  urusan  disiplin,  penghargaan,  dan  perlindungan  pegawai  

LPMP. 

8. Melakukan  penyusunan  data  dan  informasi  kepegawaian  dan  

administrasi  penilaian  kinerja  pegawai  LPMP. 

9. Melakukan  urusan  analisis  jabatan  dan  analisis  organisasi  LPMP. 
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10. Melakukan  penyusunan  bahan  sistem  dan  prosedur  kerja  di  

lingkungan  LPMP. 

11. Melakukan  urusan  persuratan  dan  kearsipan  LPMP. 

12. Melakukan  pengelolaan  perpustakaan  dan  laboratorium  LPMP. 

13. Melakukan  urusan  keprotokolan,  upacara,  penerimaan  tamu,  dan  rapat  

dinas  pimpinan. 

14. Melakukan  urusan  keamanan,  ketertiban,  kebersihan,  kenyamanan,  dan  

keindahan  di  lingkungan  LPMP . 

15. Melakukan  penyusunan  rencana  kebutuhan,  pengadaan,  dan  

penyimpanan  sarana  dan  prasarana  LPMP. 

16. Melakukan  urusan  pendayagunaan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  

prasarana  LPMP. 

17. Melakukan  urusan  inventarisasi  dan  usul  penghapusan  barang  milik  

negara  LPMP. 

18. Melakukan  sistem  manajemen  dan  akuntansi  barang  milik  negara  di  

lingkungan  LPMP. 

19. Melakukan  urusan  penyusunan  laporan  keuangan  dan  barang  milik  

negara  di  lingkungan  LPMP. 

20. Melakukan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  dokumen  Subbagian  

Umum;danMelakukan  penyusunan  laporan  Subbagian  dan  konsep  

laporan  LPMP. 

 

2.5.2 Seksi Sistem Informasi (SI) 

Rincian  Tugas  Seksi  Sistem  Informasi  (SI) : 

1. Melakukan  penyusunan  program  kerja  Seksi. 

2. Melakukan  pengembangan  dan  pengelolaan  sistem  informasi  mutu  

pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  

pendidikan  dasar  dan  menengah. 

3. Melakukan  penyiapan  perangkat  sistem  informasi  pendidikan  dasar,  

pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  pendidikan  dasar  

dan  menengah. 
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4. Melakukan  pengumpulan  dan  pengolahan  data  dan  informasi  mutu  

pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  

pendidikan  dasar  dan  menengah. 

5. Melakukan  validasi  data  dan  informasi  mutu  pendidikan  dasar,  

pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  pendidikan  dasar  

dan  menengah. 

6. Melakukan  penyajian  dan  penyebarluasan  data  dan  informasi  mutu  

pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  

pendidikan  dasar  dan  menengah. 

7. Melakukan  pemeliharaan  sistem  informasi  mutu pendidikan  dasar,  

pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  pendidikan  dasar  

dan  menengah. 

8. Melakukan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  dokumen  Seksi;dan 

9. Melakukan  penyusunan  laporan Seksi. 

 

2.5.3 Seksi Pemetaan Mutu dan Supermisi (PMS) 

Rincian  Tugas  Seksi  Pemetaan  Mutu  dan  Supervisi (PMS) : 

1. Melakukan  penyusunan  program  kerja seksi. 

2. Melakukan  penyusunan  bahan  pemetaan  mutu  pendidikan  dasar,  

pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  pendidikan  dasar  

dan  menengah  sesuai  dengan  standar  nasional  pendidikan. 

3. Melakukan  pemetaan  mutu  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  

dan  pendidikan  kesetaraan  pendidikan  dasar  dan  menengah. 

4. Melakukan  penyusunan  bahan  supervisi  mutu  pendidikan  dasar,  

pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  pendidikan  dasar  

dan  menengah  dalam  pencapaian  standar  nasional  pendidikan. 

5. Melakukan  supervisi  satuan  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  

dan  pendidikan  kesetaraan  pendidikan  dasar  dan  menengah  dalam  

pencapaian  standar  nasional  pendidikan. 

6. Melakukan  analisis  hasil  pemetaan  dan  supervisi  mutu  pendidikan  

dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  pendidikan  

dasar  dan  menengah  dalam  pencapaian  standar  nasional  pendidikan. 
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7. Melakukan  penyusunan  rekomendasi  hasil  pemetaan  dan  supervisi  

mutu  pendidikan  kepada  unit kerja/instansi  terkait  dan  pemangku  

kepentingan  pendidikan  lainnya. 

8. Melakukan  diseminasi  hasil  supervisi  kepada  provinsi  dan  

kabupaten/kota  serta  pemangku  kepentingan  lainnya. 

9. Melakukan  evaluasi  pelaksanaan  supervisi mutu  pendidikan  dasar,  

pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  pendidikan  dasar  

dan  menengah. 

10. Melakukan  penyusunan  laporan  hasil  pemetaan  dan  supervisi  mutu  

pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  

pendidikan  dasar  dan  menengah  dalam  pencapaian  standar  nasional  

pendidikan. 

11. Melakukan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  dokumen  Seksi; dan 

12. Melakukan penyusunan  laporan  Seksi. 

 

2.5.4 Seksi  Fasilitasi  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  (FPMP): 

Rincian  Tugas  Seksi  Fasilitasi  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  (FPMP): 

1. Melakukan  penyusunan  program  kerja seksi. 

2. Melakukan  penyusunan  bahan  fasilitasi  peningkatan  mutu  pendidikan  

menengah,  dan  pendidikan  kesetaraan  pendidikan  dasar  dan  menengah  

dalam  pencapaian  standar  nasional  pendidikan. 

3. Melakukan  pemberian  layanan,  bimbingan,  dan  bantuan  teknis  

implementasi  standar  nasional  pendidikan. 

4. Melakukan  penyusunan  bahan  kerja  sama  peningkatan  mutu  

pendidikan. 

5. Melakukan  kerja  sama  peningkatan  mutu  pendidikan. 

6. Melakukan  evaluasi  pelaksanaan  fasilitasi  peningkatan  mutu  

pendidikan. 

7. Melakukan  penyusunan  laporan  fasilitasi  peningkatan  mutu  

pendidikan. 

8. Melakukan  penyimpanan  dan  pemeliharaan  dokumen  Seksi;dan 

9. Melakukan  penyusunan  laporan  Seksi. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 PELAKSANAAN PKL : ARDO ARMANSYAH, NPM 14311416 

Isi dari pelaksanaan PKL di BAB III setiap mahasiswa adalah sebagai 

berikut : 

3.1.1 Bidang Kerja  

Selama proses Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan tanggal 17 April 

sampai 10 Juni 2017, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung 

menempatkan penulis pada bagian Seksi Sistem Informasi yang memiliki 

pekerjaan melakukan  pengembangan  dan  pengelolaan  sistem  informasi  mutu  

pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan melakukan  pendidikan  

kesetaraan  pendidikan  dasar  dan  menengah adapun pekerjaan yang penulis 

lakukan yaitu: 

1. Input biodata peserta, narasumber dan panitia BIMTEK (Bimbingan 

Teknis). 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang membimbing secara teknis 

pengawas sekolah atau peserta BIMTEK yang mana narasumber sebagai 

pengisi materi bagi peserta BIMTEK serta panitia melakukan monitoring 

terhadap jalannya kegiatan yang diwakili oleh staf dari LPMP. 

2. Download data profil sekolah pada website dapodik. 

Data pada profil sekolah di unduh dari website dapodik untuk proses 

penyatuan data. 

3. Penyatuan data yang sudah didownload pada website dapodik. 

Merupakan proses penyatuan data dan pengumpulan data menjadi satu 

kesatuan data untuk mempermudah proses pembuatan database. 

4. Penyusunan berkas peserta BIMTEK berdasarkan Mata Pelajaran. 

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyusun berkas yang sudah 

lolos dari ujian BIMTEK berdasarkan mata pelajaran guru yang 

bersangkutan serta menyisipkan selembaran A1 sebagai bukti kelulusan. 

5. Pencetakan dokumen daftarhadir untuk peserta yang akan mengikuti 

kegiatan BIMTEK. 
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Melakukan pencetakan dokumen daftar hadir peserta, daftar hadir 

narasumber dan daftar hadir panitia yang akan digunakan pada kegiatan 

BIMTEK. 

  

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Bagian Seksi Sistem Informasi pada Lembaga Penjaminan 

Mutu Pendidikan Lampung adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan input biodata peserta, narasumber dan panitia Bimbingan 

Teknis (BIMTEK). 

Bimbingan Teknis (BIMTEK) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan untuk membimbing pengawas sekolah 

yang sudah ditentukan, untuk dibimbing secara teknis dengan pelatihan – 

pelatihan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh LPMP Lampung, 

yang berdasarkan dengan latar belakang peserta dan narasumber sebagai aktor 

yang memberikan materi sesuai dengan latar belakang dari peserta yang 

mengikuti dari kegiatan BIMTEK, lalu jalannnya dari kegiatan ini akan 

dimonitoring oleh panitia yang diwakili oleh karyawan dari LPMP Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tampilan Input Biodata Pesert 

Sumber : Screenshot Tampilan Input Biodata Peserta 
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Gambar 3.2 Input Tampilan Data Narasumber 

Sumber : Screenshot Tampilan Data Narasumber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Tampilan Input Data Panitia 

Sumber : Screenshot Tampilan Data Panitia 
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2. Download data profil sekolah pada website dapodik 

Kegiatan ini adalah mengumpulkan data dengan mendownload dari sebuah 

website dapodik yaitu dikdasmen.kemdikbud.go.id dengan login terlebih dahulu 

dimana akses ini dibatasi oleh bagian seksi sistem informasi, yang berarti hanya 

pegawai tertentu yang dapat mengakses untuk melakukan login , setelah pegawai 

melakukan login, penulis akan masuk ke menu manajemen dapodik dari website 

tersebut dengan mengklikmenu profil sekolah maka data akan terunduh. Data ini 

akan digunakan untuk record dari database serta akan dibuatkan website 

pendaftaran oleh LPMP Lampung untuk peserta yang akan menjalani pelatihan – 

pelatihan di LPMP lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Tampilan Website DAPODIK Tempat Mendownload 

Sumber : Screenshot Tampilan Website DAPODIK 

 

 

3. Menyatukan data yang sudah di download pada website dapodik 

Ini adalah proses dimana penulis menyatukan data yang sudah didownload 

dan dikumpulkan sebelumnya, dengan menyatukan data sekolah tersebut 

berdasarkan jenjang sekolah SD, SMP, SMA, SMK, SLB lalu data tersebut 

disatukan dalam bentuk satu file dengan format .xlsxdan data tersebut disimpan 

didalam folder sesuai dengan kabupaten dan kecamatan dari sekolah –sekolah 

yang sudah disatukan datanya tersebut. 
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Gambar 3.5 Tampilan Proses Penyatuan Data Profil sekolah 

Sumber : Screenshot Tampilan Data Profil sekolah 

 

4. Menyusun berkas berdasarkan peserta BIMTEK berdasarkan Mata 

Pelajaran 

Penyusunan berkas berdasarkan mata pelajaran (MAPEL) adalah kegiatan 

yang dapat dilakukan setelah peserta yang sudah lulus dari pelatihan pada tahap 

sebelumnya yaitu pada kegiatan BIMTEK. Metode didalam penyusunan berkas 

ini adalah, setiap peserta yang sudah lulus pada pelatihan diberikan lembaran yang 

disebut dengan A1, lembaran ini adalah bukti kelulusan peserta setelah melakukan 

kegiatan dan ujian sebelumnya. Lembaran A1 ini diselipkan pada setiap berkas 

peserta untuk dikirimkan kepada peserta yang sudah lulus tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Penyusunan Berkas yang akan di Kirim 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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5. Mencetak dokumen daftar hadir untuk peserta yang akan mengikuti 

kegiatan 

Kegiatan ini adalah tahap terakhir dari penginputan data yang sudah 

diproses sebelumnya yang mana data – data yang akan diinputkan haruslah 

diverifikasi terlebih dahulu sebelum proses pencetakan dokumen terkait. 

3.1.3 Kendala yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi penulis pada saat melakukan praktik kerja 

lapangan (PKL) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung (LPMP) 

adalah terdapat kesulitan melakukan pencetakan dokumen – dokumen, melakukan 

scan dokumen dan saat ingin menyalin dokumen dikarenakan printer yang 

terdapat pada seksi sistem informasi dimana penulis di tempatkan terbatas. Tidak 

semua pegawai yang adalah di dalam seksi sistem informasi ini dapat sepenuhnya 

menggunakan printer yang sudah di sediakan oleh lembaga, akibat dari hal ini 

kinerja dari pegawai sering terganggu dengan harus mengantri hanya untuk 

mencetak dokumen ataupun ingin melakukan scan dokumen. 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada seksi sistem informasi, 

yaitu masalah percetakan dokumen, scan dokumen dan penyalinan dokumen yang 

mengantri karena terbatasnya jumlah printer yang tersedia. Khusus pada masalah 

pencetakan dokumen dan scan dokumen yang mana masalah ini sering terjadi 

pada seksi sistem informasi, maka penulis ingin mengusulkan sebuah solusi yang 

dapat mengatasi atau meminimalisir pengantrian pada proses cetak dokumen, scan 

dokumen adalah dengan menggunakan sharing printer. 

Sharing printer merupakan kelebihan yang terdapat pada sebuah network 

interface yaitu LAN, LAN adalah jaringan komputer yang mengcover area seperti 

rumah, kantor atau group dari bangunan yang menggunakan teknologi Ethernet 

atau dengan wifi yang berjalan pada kecepatan 10, 100 atau 1000 Mbps (Sritusta 

Sukaridhoto, 2014). 

 

Sharing printer adalah proses dimana mencetak dokumen yang dapat 

dilakukan oleh lebih dari satu user untuk melakukan pencetakan dokumen, atau 

menghubungkan satu printer dengan beberapa komputer dalam satu jaringan, hal 
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ini lebih ekonomis dibandingkan dengan menggunakan printer pada setiap 

komputer yang terpasang, dengan mengusulkan hal ini diharapkan dapat 

mengatasi masalah pengantrian pada saat pegawai ingin mencetak dokumen, 

berikut adalah skema penerapan dari sharing printer. 

 

Gambar 3.7 Sharing Printer 

 

3.2 PELAKSANAAN PKL : 

MUHAMMAD IQBAL, NPM 14311823 

 

3.2.1 Bidang Kerja : 

Selama proses Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berlangsung 50 hari 

dari tanggal 17 April – 10 Juni 2017, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

(LPMP) Provinsi Lampung menempatkan penulis pada bagian Sistem Informasi 

yang mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja seksi, melakukan 

pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, melakukan penyiapan 

perangkat sistem informasi, melakukan pengumpulan dan pengolahan data, 

melakukan validasi data, melakukan penyajian dan penyebarluasan data dan 

informasi mutu pendidikan, melakukan pemeliharaan sistem, melakukan 

penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi, serta melakukan penyusunan 

laporan seksi. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja : 

 Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di bagian Sistem Informasi pada Lembaga Penjaminan Mutu 
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Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : 

 

1. Mengunduh data sekolah dari website Dapodik (Data Pokok 

Pendidikan) 

Kegiatan ini bertujuan untuk pengumpulan data sekolah seprovinsi 

Lampung yang diunduh dari website dikdasmen.kemdikbud.go.id dan dilakukan 

selama 6 hari, dimana akses login ke website ini hanya bias dilakukan oleh 

pegawai tertentu, setelah berhasil login dan sudah masuk di home, klik menu 

management kemudian pilih sarana dan prasarana, maka akan menampilkan daftar 

kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, kemudian klik salah satu kabupanten 

yang ada lalu klik nama sekolah dan pilih menu profil sekolah maka data akan 

terunduh secara otomatis. 

 

Gambar 3.8 Tampilan Website dikdasmen.kemdikbud.go.id 

Sumber : Screenshot Tampilan Website dikdasmen.kemdikbud.go.id 

 

2. Melakukan penginputan data peserta BIMTEK (BimbinganTeknis) 

Bimbingan Teknis (BIMTEK) merupakan kegiatan pelatihan teknik untuk 

pengambilan setifikat sesuai dengan kurikulum yang diajukan oleh Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) pusat. Guru yang mengikuti pelatihan 

harus mengisi biodata secara manual, kemudian data-data biodata guru disalin ke 

dalam Microsotf Excel yang bertujuan untuk pembuatan absensi serta pembuatan 

sertifikat apabila dinyatakan LULUS. 
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Gambar 3.9 Tampilan Penginputan biodata guru 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

3. Melakukan penggabungan data sekolah 

File-file data sekolah yang telah diunduh diwebsite 

dikdasmen.kemdikbud.go.id digabungkan menjadi 1 file berdasarkan jenjangnya 

dengan catatan setiap kabupaten hanya memiliki 1 file SD, SMP, SMA, SMK dan 

SLB. Penggabungan ini bertujuan untuk memudahkan pembuatan database dan 

pembuatan website yang akan dibangun oleh Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan (LPMP) Lampung. 

 
Gambar 3.10 Tampilan Penggabungan file data sekolah 

Sumber : Screenshot Tampilan Penggabungan file data sekolah  
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4. Menginputhasil free test peserta Bimbingan Teknis (BIMTEK) 

Hasil free test peserta BIMTEK dibagi menjadi 2 yaitu free test awal dan 

free test akhir yang diberikan oleh pengawas untuk dikerjakan oleh peserta, lalu 

hasil free test tersebut diinputkan ke dalam Microsoft Excel sesuai dengan mata 

pelajaran yang diujikan. 

 

Gambar 3.11 Tampilan Input hasil free test 

Sumber: Screenshot Tampilan Input Hasil Free Test 

3.2.3 Kendala yang Dihadapi 

 Adapun kendala yang dihadapi penulis pada saat melaksanakan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah 

proses pendaftaran peserta didik masih dilakukan secara manual yaitu dengan cara 

memberikan lembaran kertas kerja untuk diisikan biodata peserta dan biodata 

tersebut disalin ke dalam microsoft excel. Hal ini kurang efisien dan kurang efektif 

mengingat mobilitas dijaman ini begitu padat. 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

 Berdasarkan masalah yang dihadapi penulis pada saat melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 

Provinsi Lampung maka penulis ingin mengusulkan sebuah solusi agar dapat 

mengatasi masalah tersebut yaitu membangun sistem pendaftaran berbasis web. 

Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia 

(teks, gambar, suara, animasi, video) didalamnya yang menggunakan protocol 

HTTP (hypertext transfer protocol) dan untuk mengaksesnya menggunakan 
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perangkat lunak yang disebut browser (M. Rudyanto Arief, 2011). 

Dengan di usulkannya pembangunan web pendaftaran kegiatan BIMTEK 

ini dapat membantu proses bisnis dari lembaga penjaminan mutu pendidikan 

lampung. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran pada 

sistem yang diusulkan yaitu: 

1. Admin melakukan login untuk menginputkan data ruangan calon peserta 

didik. 

2. Guru atau peserta didik mengakses web yang akan dibangun. 

3. Guru atau peserta didik menginputkan biodata. 

4. Guru atau peserta didik memilih mata pelajaran sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya. 

5. Admin mencetak absen berdasarkan yang telah inputkan oleh peserta. 

 

 

Gambar 3.12 Perancangan Usecase Sistem Pendaftaran Berbasis Web 
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Berikut adalah contoh interface dari sistem yang penulis usulkan : 

 
Gambar 3.13 Interface Input Biodata Peserta BIMTEK I 

 

 
Gambar 3.14 Interface Input Biodata Peserta BIMTEK II 
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Gambar 3.15 Interface Input Biodata Peserta BIMTEK III 

 

 

3.3 PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN :  

PRAYOGI, NPM 14311340 

 

3.3.1 Bidang Kerja 

Kegiatan praktik kerja lapangan dilakukan pada LPMP Lampung 

(Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Lampung selama 50 hari dari tanggal 17 

April – 10 Juni 2017, penulis ditempatkan pada bagian Sistem informasi yaitu 

yang mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja seksi, melakukan 

pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, melakukan pengumpulan dan 

pengolahan data, melakukan validasi data, melakukan penyajian serta 

penyebarluasan data dan informasi mutu pendidikan. 

Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Menginputkan biodata peserta didik atau guru (BIMTEK) 

Menginputkan biodata peserta didik merupakan  kegiatan penginputan 

biodata guru atau peserta didik ke dalam Microsoft Excel berdasarkan keterangan 

biodata yang diisi secara manual oleh guru atau peserta didik ke dalam form 

biodata. Yang nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai bahan untuk 

dijadikan absen. 
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2. Download Dapodik (Data Pokok Pendidikan) 

Download Dapodik (Data Pokok Pendidikan) adalah kegiatan  mengunduh 

data sekolah perkabupaten dari dikdasmen.kemdikbud.go.id untuk direkap dan 

diserahkan kepada bagian Sistem Informasi. 

 

3. Menggabungkan data sekolah pada satu Microsoft Excel 

Menggabungkan data sekolah pada satu Microsoft Excel merupakan 

kegiatan menggabungkan data sekolah perkabupaten berdasarkan jenjang sekolah 

seperti SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang sudah didownload dari 

dikdasmen.kemdikbud.go.id, penggabungan data sekolah tersebut berguna untuk 

mempermudah pembuatan wabsite yang akan dibangun oleh pihak LPMP 

Lampung. 

 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di LPMP 

Lampung yaitu : 

1) Menginputkan biodata peserta didik atau guru. Berikut proses penginputan 

biodata peserta didik atau guru : 

1. Penulis memberikan form biodata peserta didik kepada calon peserta didik 

berdasarkan mata pelajaran. 

2. Guru atau peserta didik mengisi biodata. 

3. Setelah mengisi form biodata, para guru atau peserta didik mengembalikan 

form biodata peserta didik yang sudah diisi. 

4. Penulis memberikan ATK (Alat tulis kerja) kepada peserta didik. 

5. Penulis menginputkan biodata calon peserta didik satu persatu pada 

Microsoft Excel. 

6. Penulis membuat absen berdasarkan biodata yang telah diinputkan. 

7. Penulis memberikan data peserta dan absensi kepada panitia pelaksana. 

8. Selesai. 
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Gambar 3.16 Bagan alir dokumen proses penginputan biodata peserta didik 

atau guru 
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2) Download Data Pokok Pendidikan (Dapodik)  

Kegiatan yang dilakukan penulis adalah mengunduh data sekolah yang ada 

pada provinsi Lampung dari dikdasmen.kemdikbud.go.id untuk pengumpulan data 

sekolah yang ada pada provinsi lampung, dimana akses login ke website ini hanya 

bisa dilakukan oleh pegawai tertentu, setelah berhasil login dan sudah masuk di 

menu awal, pilih manajement kemudian pilih sarana dan prasarana, maka akan 

tampil daftar kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, kemudian klik 

kabupanten yang akan diunduh  kemudian klik nama sekolah dan pilih menu 

profil sekolah maka data sekolah secara otomatis akan terunduh. 

 

 

Gambar 3.17 Tampilan pada saat download data sekolah di 

dikdasmen.kemdikbud.go.id 

Sumber : Screenshot Tampilan Dikdasmen.Kemdikbud.Go.Id 

3) Menggabungkan data sekolah pada satu Microsoft Excel 

Data sekolah yang telah didownload dari dikdasmen.kemdikbud.go.id 

merupakan File Microsoft Excel, jadi dalam satu File Microsoft Excel hanya ada 

satu data sekolah, disini penulis ditugaskan untuk menggabungkan data sekolah 

perkabupaten berdasarkan jenjang sekolah menjadi satu File Microsoft Excel yang 

nantinya akan digunakan untuk membangun website oleh pihak LPMP Lampung. 
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Gambar 3.18 Tampilan pada saat penggabungan data sekolah 

      Sumber : Screenshot Tampilan Penggabungan Data Sekolah pada Microsoft 

Excel 

 

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi penulis pada saat melaksanakan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) antara lain : 

1. Sulitnya mengidentifikasi karakter penulisan yang ditulis oleh guru atau 

peserta didik pada form biodata yang mengakibatkan terjadi ketidak 

akuratannya informasi biodata setiap guru atau peserta didik yang di input-

kan ke dalam microsoft excel. 

2. Terjadi penumpukan kertas atau form biodata peserta yang berlebih yang 

dikarenakan informasi biodata ditulis secara manual yang juga 

mengkibatkan sering terjadinya kehilangan form yang dapat menghambat 

pengerjaan. 

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

Berdasarkan kendala yang dihadapi yaitu tidak akuratnya informasi 

biodata guru atau peserta didik yang dikarenakan informasi biodata ditulis secara 

manual, maka penulis mengusulkan untuk memanfaatkan fasilitas Microsoft  
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onedrive sebagai cara untuk mengatasi masalah tersebut. Microsoft  OneDrive 

adalah platform penyimpanan berbasis Internet dengan sepotong ruang yang 

signifikan, ditawarkan secara gratis oleh Microsoft untuk siapapun dengan 

menggunakan Microsoft account, dianggap sebagai sebuah hard drive awan, yang 

dapat menyimpan, berbagi, dan menyinkronkan file kerja, dengan beberapa 

manfaat tambahan didalamnya (Leonhard, W, 2016). 

 Didalam Microsoft OneDrive kita bisa membuat form pendaftaran online 

dengan membuka survei excel dan mengatur form inputan kemudian membagikan 

alamat link yang nantinya form tersebut dapat dibuka oleh para guru atau peserta 

didik yang akan mengisi data biodata mereka. Berikut cara menggunakan  

Microsoft  OneDrive untuk membuat form inputan biodata 

 

 

Gambar 3.19 Tampilan Utama Microsoft Onedrive 

Sumber : Screenshot Tampilan Utama Pada Microsoft OneDrive  

 

Gambar 3.20 Tampilan Survei Excel 
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Sumber : Screenshot Tampilan Survei Excel I pada Microsoft Onedrive 

 
Gambar 3.21 Tampilan Survei Excel II 

Sumber : Screenshot Tampilan Survei Excel II pada Microsoft OneDrive 

 

 
Gambar 3.22 Tampilan Survei Excel III 

Sumber : Screenshot Tampilan Survei Excel III Pada Microsoft OneDrive  
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Gambar 3.23 Tampilan Link Setelah Klik Bagikan Survei 

Sumber : Screenshot Tampilan Link Survei Pada Microsoft OneDrive 

 

 

Gambar 3.24 Tampilan Form Input Biodata I 

Sumber : Screenshot Tampilan Form Input Biodata I Pada Microsoft OneDrive  
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Gambar 3.25 Tampilan Form Input Biodata II 

Sumber : Screenshot Tampilan Form Input Biodata II Pada Microsoft 

OneDrive 

 

 
Gambar 3.26 Tampilan Form Input Biodata III 

Sumber : Screenshot Tampilan Form Input Biodata III Pada Microsoft 

OneDrive  

 

 



35 
 

 
Gambar 3.27 Tampilan Hasil inputan Biodata I  

Sumber : Screenshot Tampilan Hasil inputan Biodata I Pada Microsoft 

OneDrive  

 

 
Gambar 3.28 Tampilan Hasil inputan Biodata II 

Sumber : Screenshot Tampilan Hasil inputan Biodata II Pada Microsoft 

OneDrive 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan, Penulis mengetahui dan memahami bagaimana 

pekerjaan dan kinerja para pegawai di istansi terkait. Setiap pegawai dibidang 

masing-masing memiliki teknik dan etos kerja yang berbeda-beda termasuk 

penggunaan teknologi. Nilai positif yang bisa diambil adalah kedisiplinan 

terhadap waktu didalam bekerja dan rasa tanggung jawab dengan pekerjaan yang 

dikerjakan. Dalam hal teknologi yang digunakan juga tergolong layak, hanya 

perlu sedikit dorongan pemahaman, serta arahan bagi mereka agar selalu mencoba 

teknologi terbaru yang berhubungan dengan dunia kerja. Karena masalah yang 

ditimbulkan bisa dikatakan tidak terlalu berat dan bisa diselesaikan dengan 

mencari referensi-referensi yang ada. 

 

4.2 Saran 

 Saran yang bisa penulis berikan untuk Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan adalah sebagai berikut : 

1. Memanfaatkan teknologi jaringan untuk membantu di dalam kegiatan 

proses bisnis di lembaga penjaminan mutu pendidikan dengan menerapkan 

sharing printer khusus nya didalam seksi sistem informasi.    

2. Mengusulkan untuk menggunakan microsoft onedrive sebagai cara untuk 

mengatasi masalah penulisan pada form input biodata peserta yang 

terkadang sulit untuk dibaca sehingga proses penginputan berjalan lambat 

dan sering terjadi kesalahan penginputan. 

3. Memberikan usulan yaitu dengan cara membangun website untuk 

mengatasi permasalahan registrasi kegiatan BIMTEK. 
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Lampiran 1 Absensi 
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Lampiran 1 Absensi Lanjutan 
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Lampiran 2 Catatan harian Ardo Armansyah 
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Lampiran 2 Catatan harian Ardo Armansyah Lanjutan 
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Lampiran 3 Formulir Penilaian Ardo Armansyah 
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Lampiran 3 Formulir Penilaian Ardo Armansyah Lanjutan 
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Lampiran 3 Formulir Penilaian Ardo Armansyah Lanjutan 
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Lampiran 3 Formulir Penilaian Ardo Armansyah Lanjutan 
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Lampiran 4 Catatan harian Muhammad Iqbal 
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Lampiran 4 Catatan harian Muhammad Iqbal Lanjutan 
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Lampiran 5 Formulir Penilaian Muhammad Iqbal 
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Lampiran 5 Formulir Penilaian Muhammad Iqbal Lanjutan 
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Lampiran 5 Formulir Penilaian Muhammad Iqbal Lanjutan 
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Lampiran 5 Formulir Penilaian Muhammad Iqbal Lanjutan 
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Lampiran 6 Catatan harian Prayogi 
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Lampiran 6 Catatan harian Prayogi Lanjutan 
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Lampiran 7 Formulir Penilaian Prayogi 
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Lampiran 7 Formulir Penilaian Prayogi Lanjutan 
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Lampiran 7 Formulir Penilaian Prayogi Lanjutan 
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Lampiran 7 Formulir Penilaian Prayogi Lanjutan 

 
 


