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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang 

sudah diperoleh selama perkulihan, 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 SMK YADIKA Bandarlampung selama 2 bulan 

yaitu pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2018. 

Pelaksanaan kerja pada bagian Laboratorium Multimedia yang dilakukan 

adalah membantu kegiatan belajar mengajar, melakukan perawatan dan 

pemeliharaan alat multimedia, membuat laporan keadaan alat multimedia, 

membuatan catatan penggunaan alat multimedia, dan melaksanakan proyek foto 

siswa. 

Kata Kunci: PKL, Alat Multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sebuah kesempatan bagi 

mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diterima saat proses pembelajaran 

yang didapat di bangku kuliah ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Universitas 

Teknokrat Indonesia adalah sebuah lembaga pendidikan yang mempersiapkan 

mahasiswa untuk dapat bermasyarakat, khususnya pada disiplin ilmu yang telah 

dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Dalam dunia pendidikan hubungan antara 

teori dan praktek merupakan hal penting untuk membuktikan teori yang telah 

dipelajari dengan keadaan yang sebenarnya. Unversitas Teknokrat Indonesia 

mewajibkan seluruh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia untuk 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di instansi/perusahaan pemerintah, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta sebagai salah syarat yang harus 

dipenuhi untuk menyelesaikan masa pendidikan Strata 1 (S1) Sistem Informasi di 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

Melalui praktik kerja, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu  yang telah 

diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya serta 

mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berpikir, menambahkan ide-ide 

yang berguna dan dapat menambah wawasan mahasiswa terhadap apa yang 

dikerjakan. Sehubungan dengan itu maka teori-teori yang dipelajari di bangku 

perkuliahan dapat dipraktikkan di tempat pelaksanaan PKL yang dalam hal ini 

bertempat di SMK YADIKA Bandarlampung  terutama yang sesuai dengan disiplin 

ilmu. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori yang dipelajari sesuai dengan 

praktik di lapangan, sehingga teori-teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang disiplin, terampil dan 

bermutu maka banyak Perguruan Tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan serta 

menyediakan sarana - sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang berkualitas 

baik. 
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Penulis memilih SMK YADIKA Bandarlampung sebagai tempat pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dikarenakan penulis ingin mengetahui sistem 

teknologi informasi yang ada di sekolah tersebut. 

1.2 Tujuan PKL 

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SMK YADIKA 

Bandarlampung  antara lain: 

1. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang pengalaman menjadi 

karyawan Tata Usaha SMK YADIKA Bandarlampung 

2. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang 

dilakukan sesuai disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah (sesuai 

latar belakang pendidikan). 

3. Dapat menerapkan ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan untuk 

membantu jalannya proses kegiatan belajar mengajar dan praktik di 

dalam laboratorium multimedia SMK YADIKA Bandarlampung. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

Kegunaan yang diperoleh setelah melakukan praktik kerja lapangan bagi 

mahasiswa  antara lain: 

1. Menambah pengalaman serta wawasan tentang dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

2. Meningkatkan wawasan bersosialisasi dengan ruang lingkup kerja. 

3. Memperoleh pengalaman dalam menghadapi suatu masalah pekerjaan 

serta dapat meningkatkan kemampuan menyelesaian masalah yang 

dihadapi.  



 
 

 
 

1.3.2 Bagi Perguruan Tinggi 

Kegunaan yang diperoleh setelah melakukan praktik kerja lapangan bagi  

Perguruan Tinggi antara lain: 

1. Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat meningkatkan 

hubungan kemitraan dengan perusahaan terkait. 

2. Menciptakan calon-calon tenaga kerja yang berkualitas serta siap untuk 

memasuki dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu yang telah 

didapati. 

 

1.3.3  Bagi Instansi / Perusahaan 

Kegunaan yang diperoleh setelah melakukan praktik kerja lapangan bagi 

Instansi / Perusahaan antara lain: 

1. Memperoleh inovasi dalam perawatan dan trouble shooting terhadap 

perangkat teknologi informasi yang terdapat pada laboratorium 

multimedia SMK YADIKA Bandarlampung. 

2. Penghematan biaya perawatan dan trouble shooting terhadap perangkat 

teknologi informasi yang terdapat pada laboratorium multimedia SMK 

YADIKA Bandarlampung. 

1.4 Tempat PKL 

Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan yaitu di SMK 

YADIKA Bandarlampung, yang berada dalam naungan Yayasan Pendidikan 

bertaraf Nasional yang berlokasi di Jl.Soekarno Hatta Kel.Labuhan Dalam 

Kec.Tanjung Senang Bandarlampung. Jarak antara Kampus Universitas Teknokrat 

Indonesia dengan SMK YADIKA Bandarlampung ± 7,8 km seperti yang tertera 

pada gambar 1.1 sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Denah Lokasi 

Sumber : Google Maps Tahun 2018 

1.5 Jadwal  Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di SMK YADIKA Bandarlampung 

dilakukan selama 2 bulan yaitu mulai dari tanggal 16 April 2018 sampai 9 Juni 2018 

dengan waktu pelaksanaan dapat ditunjukkan pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan PKL 

No Hari Kegiatan Jam 

1 Senin - Kamis 
Jam kerja 06.45 s/d 16.00 

Istirahat 12.00 s/d 13.00 

 

2 Jumat 
Jam kerja 06.45 s/d 14.00 

Istirahat 12.00 s/d 13.00 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1  Sejarah Perusahaan 

Berdasarkan website resmi sekolah smkyadikabalam.sch.id yang diakses 

tanggal 2 juni 2018, SMK YADIKA Bandarlampung mulai beroperasi sejak tahun 

pelajaran 2011/2012. SMK YADIKA Bandarlampung berada di bawah naungan 

Yayasan Abdi Karya yang didirikan pada tahun 2010.  

Yayasan Abdi Karya (YADIKA) didirikan oleh dua orang tokoh masyarakat 

yakni Dr.Sutan Raja D.L. Sitorus dan Ny. L. Siagian, BSc pada Tanggal 14 februari 

1976. Adapun maksud dan tujuan didirikan YADIKA adalah untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka ikut serta 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material 

berdasarkan pancasila dan UUD 1945. 

Untuk mencapai tujuan itu secara bertahap dan berkelanjutan telah didirikan 

beberapa sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dan rumah sakit 

pada beberapa lokasi di Jakarta, Tanggerang, Bogor, Bekasi, Cirebon, Lampung, 

Batu Raja, Lubuk Linggau, Jambi, Limo Depok, dan Kali Jati Subang. 

Gedung SMK YADIKA Bandarlampung ditunjukkan pada gambar 2.1 

sebagai berikut:  

 

Gambar 2.1 Gedung SMK YADIKA Bandarlampung 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Tahun 2018 

 



 

 

2.2    Visi dan Misi 

A. Visi Perusahaan 

Visi SMK YADIKA Bandarlampung yaitu “Menjadi sekolah pilihan 

masyarakat yang berorientasi IPTEK dan IMTAQ serta siap kerja dan 

berwirausaha”. 

B. Misi Perusahaan 

Misi SMK YADIKA Bandar Lampung antara lain: 

1. Menjadi disiplin sebagai kebutuhan. 

2. Menbudayakan berfikir logis serta mencintai sains dan teknologi. 

3. Menumbuh kembangkan sikap, mental dan moral yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Mengembangkan minat dan bakat, kreatifitas serta keterampilan dalam 

pelajaran. 

5. Mempertebal iman dan taqwa serta budi perkerti yang luhur dan bijaksana. 

6. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 

7. Meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan.  

 

2.3   Logo Perusahaan 

Logo SMK YADIKA Bandarlampung ditunjukkan pada gambar 2.3 sebagai 

berikut: 

 
 

Gambar 2.2 Logo SMK YADIKA Bandarlampung 

Sumber : smkyadikabalam.sch.id  
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STRUKTUR ORGANISASI 

TATA USAHA SMA – SMK YADIKA 

BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

 

LOGISTIK 

DAMHURI 

KEPEGAWAIAN 

A. YERICO D.P.N., 

KURIKULUM &  

KESIS SMK 

 Dra. ROSELDINAR. S  

 

KASIR UTAMA 

KLARA 

YANTI S, 

A.Md 

PENERIMA SPP 

DESTI YANTI, 

A.Md 

PENCATAT 

1.AHMAT Y., 

A.Md. 

2.HENDRO  

A.Md 

PEMBUKUAN 

FRISKA 

FEBRIANI,A.Md 

PETUGAS KEBERSIHAN (CS) 

1. NURHAYATI 
2. EKO WINASTU 
3. SARMANI 
4. DEDI KURNIAWAN 

5. JULIANTO 
6. SAIFUL MA`RUF 

 
 

 

PETUGAS KEAMANAN  

1. OLLY  PAHNOROSI 

2. WAHYUDI 
3. ERWANTO 
4. YULIANSYAH 
5. HASIHOLAN SIDABUTAR 

6. VOLMER SAGALA 
 

 

TOOLMAN 

   TKJ : RYAN H. F. 
TKR : HERIAN EFENDI 

MM : RINTA NINGSIH 
 

KOORD. UNIT YADIKA 

Drs. MARULAK HUTAGALUNG 

KEPALA TATA USAHA 

SONDANG MCS NAINGGOLAN,SE 

LABORAN 

DEVI A. SIAHAN 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Tata Usaha YADIKA Bandar Lampung 

Sumber: YADIKA Bandar Lampung Tahun 2018 

 

KURIKULUM &  
KESIS SMK 

 Solehudin, S.Kom 

DRIVER 

ZULVI NURAHMAN 

TOOLMAN 

   TKJ : RYAN H. F. 

TKR : HERIAN EFENDI 
MM : RINTA NINGSIH 
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2.4 Tugas dan Tanggung Jawab Personel 

    Berikut ini beberapa fungsi dan tugas dari unit kerja berdasarkan struktur        

organisasi tersebut. 

1. Koordinator Unit 

Adalah orang yang mengkoordinasikan tentang semua unit yang digunakan 

dan diperlukan oleh SMK YADIKA Bandarlampung. Berikut ini tugas dari 

koordinator unit yang ada di SMK YADIKA Bandarlampung: 

A. Mewakili wilayah jika ada rapat program kerja ke yayasan. 

B. Menentukan Kebijakan-kebijakan bersama. Sebagai contoh penilaian 

terhadap kinerja tata usaha. 

2. Kepala Tata Usaha 

Adalah orang yang ditunjuk sebagai Kepala /pun Ketua dalam Tata Usaha 

yang ada di SMK YADIKA Bandarlampung. Berikut ini tugas dari Koordinator 

Tata Usaha yang ada di SMK YADIKA Bandarlampung: 

A. Pengelola administrasi program.  

B. Penyusun laporan program dan anggaran. 

C. Pembinaan Staff. 

3. Urusan Keuangan Sekolah (Kasir) 

Berikut ini tugas dari Staff Keuangan Sekolah (Kasir) di SMK YADIKA 

Bandarlampung : 

A. Menerima, menyimpan dan mengamankan uang Unit YADIKA. 

B. Membayarkan keperluan operasional sekolah sesuai dengan  

kebutuhan dan sesuai dengan produser pengeluaran uang kas di 

YADIKA. 

C. Membuat daftar gaji dan daftar tunjangan yang dikeluarkan dari 

kas. 

D. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas per hari. 

E. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas per bulan. 

F. Menyetor saldo kas ke kasir pusat YADIKA dan menscan semua 

setoran. 

G. Mengambil uang kas dari  kasir pusat YADIKA sesuai dengan  
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keperluan operasional sekolah YADIKA.  

H. Memelihara brankas tempat penyimpanan uang di unit. 

I. Mengerjakan dan merawat buku kas umum, buku pembantu, buku 

harian, buku setoran dan buku penerimaan dan pengeluaran kas. 

J. Menyimpan dan mengamankan segala kwitansi sebagai bukti 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

K. Menyimpan semua kwitansi, arsip dan dokumen dokumen yang 

             berhubungan dengan keuangan YADIKA. 
 

L. Mengirimkan email ke keuangan pusat berupa cashflow harian dan  

cashflow bulanan. 

M. Memeriksa proposal-proposal kegiatan yang belum diselesaikan. 

N. Mencocokan setoran yang sudah dikirim dengan keuangan pusat 

secara periodik setiap kali melakukan setoran. 

O. Menempatkan keadaan penerimaan sesuai dengan penerimaan 

harian setiap hari. 

P. Melaksanakan SOP yaitu keadaan uang di brankas tidak lebih dari 

20 juta setiap hari. 

Q. Mengirimkan data penerimaan dan semuan nota pengeluaran 

kepada pembukuan untuk diinput dalam format laporan keuangan 

setiap hari. 

4. Urusan Keuangan Sekolah (Penerima SPP) 

Bidang ini yang menerima pembayaran SPP siswa-siswi SMK 

YADIKA Bandarlampung. Berikut ini adalah tugas dari urusan keuangan 

sekolah (Penerima SPP) sebagai berikut : 

A. Menerima segala kewajiban-kewajiban pembayaran siswa. 

B. Menyetor segala penerimaan harian kepada Kasir Unit atas 

pengetahuan kepala tata usaha, kepala sekolah atau pimpinan unit 

setiap  hari. 

C. Mempersiapkan dan mengisi kwitansi penerimaan. 

D. Menyimpan dan mengarsipkan segala kwitansi-kwitansi  

penerimaan kas dengan teratur dan rapih. 
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E. Dan lain-lain pekerjaan yang diberikan oleh kepala tata usaha dan 

Kepala Sekolah sesuai dengan kebutuhan. 

F. Mengoreksi seluruh penerimaan siswa melalui format keuangan 

yang  ditentukan oleh bidang keuangan pusat. 

G. Membuat softcopy tunggakan siswa setiap tanggal 1 setiap bulan 

yang  diserahkan ke Kepala Sekolah dan Ka. Tata Usaha 

H. Mengkoreksi bukti setor yang diberikan kepada kasir bersama 

sama dengan pembukuan setiap hari. 

 

5. Urusan Keuangan Sekolah (Pencatat) 

Bidang ini  yang bertugas sebagai pencatat di unit YADIKA 

Bandarlampung. Berikut ini adalah tugas dari pencatat, sebagai berikut : 

A. Mencatat seluruh penerimaan uang berdasarkan bukti-bukti 

pembayaran/penerimaan yang ada setiap hari. 

B. Membuat dan mengisi buku-buku yang berkaitan dengan 

penerimaan uang. 

C. Menyimpan dan mengarsipkan seluruh bukti-bukti 

pembayaran. 

D. Membuat daftar tunggakan berdasarkan periode waktu tertentu, 

hari pertama minggu kedua setiap bulan. 

E. Mencatat dan melaporkan seluruh tunggakan pembayaran pada 

setiap akhir bulan kepada Kepala Sekolah. 

F. Melaksanakan lain-lain pekerjaan yang diberikan oleh Kepala 

Tata Usaha dan Kepala Sekolah sesuai dengan kebutuhan. 

G. Menginput semua transaksi kedalam Format yang ditetapkan 

oleh  Bidang Keuangan. 

H. Memeriksa semua hasil pekerjaan secara teliti setiap hari agar 

data yang  didapatkan adalah data real. 

 

6. Urusan Keuangan Sekolah (Pembukuan) 

Bidang ini yang bertugas sebagai pembukuan, Berikut ini adalah 

tugas dari pembukuan, sebagai berikut : 
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A. Membukukan segala pengeluaran uang berdasarkan kwitansi 

atau bukti  pengeluaran uang. 

B. Mengarsipkan segala bukti setoran harian dari petugas penerima 

uang dan kwitansi pengeluaran dengan rapi dan berurutan. 

C. Membuat laporan segala penerimaan dan pengeluaran kas atas  

sepengetahuan pimpinan dengan memakai format dari bidang 

keuangan. 

D. Membukukan pengeluaran kas ke dalam buku besar pembantu 

supaya dapat diketahui saldo anggaran pengeluaran. 

E. Mengirimkan email ke keuangan pusat berupa laporan keuangan 

setiap akhir bulan. 

F. Memeriksa secara harian dan menggabungkan format Laporan 

keuangan  per 1 minggu. 

G. Menyimpan dengan baik, aman dan rapih semua laporan 

keuangan yang berlaku di dalam komputer. 

H. Menginput transaksi harian setiap hari ke dalam format laporan 

keuangan baru. 

I. Memeriksa transaksi harian setiap bhari yang dilakukan kasir 

sebelum  diinput dalam format laporan keuangan terbaru. 
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7. Urusan Perlengkapan dan Pemeliharaan (Logistik) 

Bidang ini yang menangani urusan perlengkapan dan pemeliharaan didalam 

logistik yang ada di SMK YADIKA Bandarlampung. Berikut ini adalah tugas dari 

staff yang berada didalam Logistik, sebagai berikut : 

A. Merencanakan, mempersiapkan, mengadakan dan mendistribusikan yang 

berkaitan dengan kebutuhan PPM mulai dari kegiatan PSB sampai 

kebutuhan harian siswa. 

B. Merencanakan, mempersiapkan dan pengajuan barang inventaris yang 

berkaitan dengan kebutuhan  sekolah YADIKA Unit. 

C. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan perawatan Barang 

inventaris dan  gedung sekolah YADIKA Unit. 

D. Berkoordinasi dengan Logistik YADIKA Pusat tentang tata cara dan sistem 

pengadaan dan  persetujuan pembelian barang inventaris , dll. 

E. Mendistribusikan  dan memantau penggunaan barang inventaris sekolah. 

F. Melaksanakan penginventarisasian barang sesuai dengan sistem dan 

prosedur inventarisasi barang YADIKA. 

G. Membuat laporan keadaan inventaris dan keadaan gedung dan penggunaan 

ruangan secara rutin dan berkala. 

H. Menyiapkan daftar permintaan ATK dan barang yang diperlukan. 

I. Membuat daftar mutasi, daftar peminjaman dan penyusutan dan 

penghapusan barang inventaris barang secara berkesinambungan. 

J. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan sesuai dengan 

kebutuhan. 

K. Mengontrol kinerja dari petugas kebersihan dan petugas keamanan setiap 

hari kerja dan  melaporkan kepada Kepala Tata Usaha di akhir jam kerja 

secara tertulis. 

 

8. Urusan Kesiswaan dan Kurikulum  SMA-SMK 

Bidang ini yang menangani guru atau pegawai yang bekerja dalam bidang 

kesiswaan dan kurikulum dalam Sekolah SMK YADIKA Bandarlampung. Berikut 
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ini adalah tugas sebagai pembina kesiswaan dan kurikulum dalam sekolah sebagai 

berikut ini : 

A. Mempersiapkan dan mengisi buku induk siswa. 

B. Mempersiapkan dan mengisi buku klapper. 

C. Mempersiapkan daftar kelas / leger / daftar kumpulan nilai (DKN). 

D. Menyiapkan format/blanko nilai siswa. 

E. Mengetik tugas – tugas yang diberikan kepala sekolah maupun kepala tata 

usaha. 

F. Mempersiapkan daftar calon siswa baru. 

G. Mempersiapkan data / daftar siswa baru/daftar kelas M 8355/NEM. 

H. Mempersiapkan / mengisi buku mutasi siswa. 

I. Mempersiapkan surat – surat yang berhubungan dengan mutasi siswa.  

J. Mempersiapkan daftar hadir / presentasi kehadiran / ketidakhadiran siswa 

beserta rekapitulasinya dan buku absen siswa. 

K. Mempersiapkan surat – surat undangan kepada orangtua siswa sesuai 

dengan kebutuhan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas. 

L. Mengetik tugas – tugas yang diberikan Kepala Sekolah maupun Kepala Tata 

Usaha. 

M. Menginput dan memperbaharui Data siswa melalui Dapodik secara 

periodik. 

N. Memeriksa keadaan jumlah siswa setiap hari dan melakukan koordinasi 

dengan pembina kurikulum, pembina kesiswaan dan pembina BK utk 

kepentingan pekerjaan. 

O. Membuat laporan langsung secara tertulis kepada penerima SPP jika ada 

mutasi masuk, keluar ataupun DO pada saat surat mutasi atau DO 

diterbitkan. 

 

9. Urusan Kepegawaaian Unit YADIKA Bandarlampung 

Bidang ini yang menangani tentang unit kerja yang digunakan dan diperlukan 

dalam sekolahan unit YADIKA Bandarlampung. Tugas dari urusan pegawaian unit 

yaitu sebagai berikut : 

A. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar 
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B. Mengetik Jadwal Satpam 

C. Menyusun laporan bulanan dan mengirimaan laporan bulanan ke Yayasan 

dan Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung menggunakan jasa JNE cabang 

Bandarlampung dan surat ke orang tua diantar langsung oleh petugas 

sekolah. 

D. Mengetik tugas-tugas yang diberikan Kepala Sekolah dan Kepala Tata 

Usaha. 

E. Mengarsipkan surat masuk dan keluar dari Dinas maupun sekolah, membuat 

daftar keadaan guru dan karyawan setiap bulan, membuat daftar rekapitulasi 

kehadiran, ketidak hadiran dan keterlambatan guru dan karyawan setiap hari 

dan setiap bulan, membuat daftar tunggu kenaikan gaji berkala 

guru/karyawan dan kenaikan pangkat/golongan guru/pegawai. 

F. Menyediakan daftar cuti bagi guru dan karyawan dan menyiapkan surat-

surat yang berkaitan dengan cuti. 

G. Menyediakan surat keterangan bagi guru dan karyawan sesuai kebutuhan. 

H. Menyediakan format (Daftar Penilaian Pelaksanan Pekerjaan (DP3)) guru 

dan karyawan sesuai kebutuhan. 

I. Mengetik  surat pengajuan kenaikan gaji berkala, kenaikan 

pangkat,tunjangan istri, anak, penggatian biaya berobat, klaim jamsostek, 

uang duka, dll. 

J. Mengarsipkan file-file guru dan karyawan dengan rapi dan berurutan. 

K. Mengisi buku induk guru dan karyawan. 

L. Melaksanakan tugas-tugas pengetikan, pendataan  yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan kebutuhan. 

M. Mengisi sistem kepegawaian online secara periodik. 

N. Melakukan pengawasan rutin setiap hari terhadap keberadaan karyawan dan 

kinerja nya dan melaporkan kepada Kepala Tata Usaha untuk hasilnya. 

 

10. Pustakawan 

Bidang yang bekerja dalam perpusatakaan sekolah yang mengurusi semua 

masalah yang ada didalam perpustakaan. Berikut ini tugas dari pustakawan adalah 

sebagai berikut ini : 
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A. Menyiapkan berbagai alat dan bahan perlengkapan pelayanan  

perpustakaan. 

B. Merencanakan dan mengadakan keperluan  buku-buku perpustakaan. 

C. Membuat daftar buku induk buku dan katalog buku,  kartu buku, membuat 

kartu anggota, membuat buku peminjam buku dan data pengunjung , dll. 

D. Membuat daftar perolehan/pengadaan buku, membuat daftar rencana 

penghapusan buku. 

E. Merencanakan susunan buku berdasarkan jenis/mata pelajaran termasuk 

buku fiksi maupun non-fiksi sesuai lemari/rak buku yang tersedia. 

F. Menyiapkan/merencanakan aturan peminjam buku dan keanggotaan. 

G. Merencanakan, membuat tata tertib peminjaman dan pengembalian buku. 

Tata Tertib Pengunjung selama berada dalam ruang perpustakaan , dll. 

H. Merawat dan memelihara seluruh buku dan seluruh barang-barang 

inventaris  lain yang ada di dalam Perpustakaan. 

I. Melakukan Stok Opname buku dan membuat laoporan pelayanan 

perpustakaan secara berkala  kepada Kepala Tata Usaha/Kepala Sekolah. 

J. Menjaga dan melestarikan budaya kebersihan dan keindahan di dalam ruang 

perpustakaan setiap hari. 

 

11. Urusan Kegiatan Praktikum Laboratorium IPA 

Bidang ini yang bekerja didalam laboratorium praktikum IPA. Berikut ini 

adalah tugas seorang pegawai laboratorium  IPA sebagai berikut ini : 

A. Menyiapkan alat dan bahan praktikum sesuai kebutuhan guru praktikum. 

B. Mencatat dan menginventarisasi seluruh alat dan bahan praktikum dan 

seluruh barang inventaris yang ada di ruang praktikum. 

C. Menjaga kebersihan alat dan bahan-bahan praktikum dan menjaga 

kebersihan ruang laboratorium dan ruang persiapan praktikum. 

D. Menyimpan hasil karya praktek siswa dan mengarsip laporan praktikum. 

E. Mengetik surat yang diberikan oleh penanggung jawab laboratorium. 
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F. Bertanggung jawab akan keutuhan alat praktek dan kebersihan ruangan 

dengan  membuat laporan ke Kepala Tata Usaha dan Kepala Sekolah secara 

periodik. 

G. Merapihkan biodiversitas setiap hari. 

H. Menjaga dan melestarikan budaya kebersihan dan keindahan di dalam 

ruang lab IPA setiap hari. 

 

12. Urusan Tool Man TKJ, MM , dan Bengkel 

Bidang ini yang menangani bertugas mengurusi dan menjaga Laboraturium 

TKJ, MM, dan Bengkel. Berikut ini adalah tugas Tool Man di sekolah SMK 

YADIKA Bandarlampung, sebagai berikut ini : 

1. Membantu guru praktik dalam menyediakan alat dan bahan praktik yang 

diperlukan. 

2. Mendata seluruh barang-barang inventaris, alat-alat dan bahan praktik yang 

berada di ruang membuat laporan pemakaian alat dan bahan setiap akhir 

bulan. 

3. Merawat dan memelihara barang inventaris, alat dan bahan praktek 

4. Membuat laporan pemakaian alat dan bahan setiap akhir bulan 

5. Menyusun, menata dan menempatkan barang inventaris, alat dan bahan 

praktikum sesuai dengan kebutuhan 

6. Memberi nomor/kode barang-barang inventaris dan alat 

7. Membuat daftar inventaris, barang, alat dan bahan 

8. Membuat  buku catatan  penggunaan barang  dan catatan mutasi barang 

antar laboratorium 

9. Melaksanakan tugas atas petunjuk kepala jurusan 

10. Membuat laporan berkala tentang keadaan dan jumlah barang inventaris, 

alat dan bahan  praktikum kepada Guru , Kepala Tata Usaha dan Kepala 

Sekolah setiap bulan, semester dan akhir Tahun 

11. Menjaga dan melestarikan budaya Kebersihan dan keindahan di dalam 

ruang Laboratorium TKJ, MM dan Bengkel setiap hari  
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Penulis di tempatkan di bagian Laboratorium Multimedia, adapun yang 

dilakukan penulis hanya beberapa yang ada di dalam tugas-tugas tersebut. 

13. Urusan keamanan 

Karyawan yang bekerja dalam menjaga keamanan sekolah SMK YADIKA 

Bandarlampung. Berikut ini tugas dari karyawan keamanan Sekolah SMK 

YADIKA Bandarlampung sebagai berikut ini :  

A. Melaksanakan Keamanan sekolah dan lingkungan sekitar. 

B. Pengamanan dilaksanakan selama 24 jam dalam 2 shift sebanyak 2 

orang /shift ( 12 jam per shift ). 

14. Petugas kebersihan 

Karyawan yang bertugas sebagai petugas kebersihan. Berikut ini adalah 

petugas seorang petugas kebersihan yaitu sebagai berikut ini : 

A. Melaksanakan kebersihan lingkungan sekolah dengan baik secara rutin. 

B. Menjaga keasrian di lingkungan juga perawatan taman sekolah yang ada. 

Berikut ini adalah daftar prestasi siswa siswi SMK YADIKA Bandarlampung : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.3 Siswa Siswi Berprestasi SMK YADIKA Bandarlampung 

Sumber: Brosur Sekolah Tahun 2018 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

3.1 PELAKSANAAN PKL: 

 

3.1.1 Bidang Kerja 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis di tempatkan di 

bagian Toolman di Laboratorium Multimedia di bawah pengawasan bimbingan Ibu 

Rika Katrika Rini, S.Kom. selaku Kepala Jurusan (Kajur) di Laboraturium 

Multimedia yang ada di SMK YADIKA Bandarlampung. Adapun aktivitas yang 

penulis lakukan selama PKL antara lain yaitu : 

 

1. Membantu guru praktik dalam menyediakan alat dan bahan praktik yang 

diperlukan. 

2. Merawat dan memelihara barang inventaris, alat dan bahan praktik. 

3. Membuat laporan pemakaian alat dan bahan setiap akhir bulan. 

4. Membuat Buku Catatan Penggunaan Barang dan catatan mutasi barang 

didalam Laboraturium Praktik. 

5. Melaksanakan proyek foto kelas X, kartu pelajar, dan kartu perpustakaan. 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

1. Membantu guru praktik dalam menyediakan alat dan bahan praktik yang 

diperlukan. 

Dalam proses ini penulis membantu guru dalam proses pembelajaran 

dengan  menyiapakan peralatan dan bahan yang digunakan saat proses 

belajar berlangsung. Misalnya dalam praktik pengambilan gambar 

disini teknisi menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti camera, 

camcorder, tripod dan lain-lain, dan membantu siswa mengatasi 

masalah yang dihadapi saat proses kegiatan belajar tersebut. 



 

 

 

     Gambar 3.1 Proses Pembelajaran 

                                        Sumber : Dokumentasi Pribadi Tahun 2018 

                  Gambar 3.2 Proses Pembelajaran 

                                         Sumber: Dokumentasi Pribadi Tahun 2018 
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2. Merawat dan memelihara barang inventaris, alat dan bahan praktik.  

Toolman juga berkewajiban untuk merawat dan memelihara 

Laboratorium Multimedia supaya tetap bersih dan nyaman saat proses 

pembelajaran berlangsung. Menjaga dan melestarikan budaya 

kebersihan dan keindahan didalam ruang l aboratorium setiap harinya. 

Dan harus mematuhi peraturan yang ada didalam Laboratorium 

tersebut, supaya proses pembelajaran bisa berangsung dengan baik dan 

lancar. 

Toolman juga bekerja untuk menyusun, menata dan menempatkan 

barang inventaris, alat dan bahan praktikum yang sesuai dengan 

kebutuhan.  

 

 

Gambar 3.3 Perawatan Alat dan Bahan Laboratorium Multimedia 

                                      Sumber : Dokumentasi Pribadi Tahun 2018 
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Gambar 3.4 Perawatan Komputer Laboratorium Multimedia 

                                        Sumber : Dokumentasi Pribadi Tahun 2018 

3. Membuat laporan pemakaian alat dan bahan setiap akhir bulan. 

Setiap awal bulan toolman harus membuat laporan berkala tentang 

keadaan dan jumlah barang inventaris, alat dan bahan praktikum kepada 

Kepala Jurusan, Kepala Tata Usaha, dan Kepala Sekolah.  Laporan ini 

diserahkan ke bagian logistik, kemudian di kirim ke YADIKA Pusat 

sebagai laporan penanggung jawaban terhadap laboratorium 

multimedia. 
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                  Gambar 3.5 Laporan Depan Inventaris Barang 

                                       Sumber : Screenshot Tahun 2018 

 

 

    Gambar 3.6 Laporan Selanjutnya Inventaris Barang 

                                  Sumber : Screenshot Tahun 2018 
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4. Membuat buku catatan penggunaan barang dan catatan mutasi barang 

didalam Laboraturium Multimedia. 

Disaat kegiatan belajar mengajar berlangsung, toolman 

menyediakan buku penggunaan barang dan mencatat alat dan bahan 

yang digunakan saat kegiatan belajar mengajar tersebut berlangsung. 

Toolman juga memiliki buku mutasi barang, jika inventaris multimedia 

berpidah tempat ke ruangan lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Buku Penggunaan Barang 

                                  Sumber : Dokumentasi Pribadi Tahun 2018 

5. Melaksanakan projek foto kelas X , kartu pelajar, dan kartu 

perpustakaan. 

Foto kelas X yang berjumlah 144 siswa , ada 2 orang yang 

menyelesaikan projek ini, penulis bertugas untuk mengambil foto 

menggunakan kamera nikon D5300 kemudian mengedit foto tersebut  

untuk dijadikan ukuran 2x3, 3x4, 4x6 menggunakan aplikasi photoshop 

Cs3 lalu mencetaknya. Untuk pembuatan kartu pelajar dan kartu 

perpustakaan penulis hanya melalukan finishing dengan melaminating 

dan memotong kartu. 
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Gambar 3.8  Foto Siswa Ukuran 2x3, 3x4, 4x6 

                                  Sumber : Dokumentasi Pribadi Tahun 2018 

 

3.1.3 Kendala yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) pada SMK YADIKA Bandarlampung terjadi pada kegiatan merawat dan 

memelihara barang inventaris, alat dan bahan praktik di laboratorium multimedia. 

1. Sering terjadi tegangan listrik turun maupun mati listrik yang 

menyebabkan perangkat elektronik seperti PC mengalami kerusakan 

(harddisk badsector, Dll) 

2. Pada saat proses kegiatan belajar mengajar siswa ditugaskan untuk 

mencetak hasil kerja mereka berupa desain poster. Proses pencetakan 

tersebut hanya tersedia sebuah printer saja sehingga terjadi antrian siswa 

yang ingin mencetak hasil kerjanya yang mengakibatkan kegiatan 

belajar mengajar tidak kondusif. 
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3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Disini penulis akan mengatasi kendala yang terjadi pada saat melaksanakan 

PKL (Praktik Kerja Lapangan), sebagai berikut ini : 

 

1. Menggunakan UPS (Uninterrutible Power Supplies) agar tegangan listrik 

tidak turun. 

Dengan menggunakan UPS (Uninterrutible Power Supplies) dapat 

mengurangi tegangan listrik dan disaat listrik padam/ mati komputer tidak 

langsung mati jadi siswa-siswi dapat menyimpan terlebih dahulu file 

pembelajarannya. UPS (Uninterrutible Power Supplies) adalah perangkat 

ektronik yang mampu menyediakan cadangan listrik sementara ketika arus 

listrik utama terputus. UPS (Uninterrutible Power Supplies) mampu 

memberikan perlindungan hampir seketika saat terjadi pemutusan sumber 

listrik. Perangkat UPS ini dapat digunakan untuk melindungi segala jenis 

alat elektronik yang sensitif terhadap ketidakstabilan arus dan tegangan 

listrik. Namun pada umumnya UPS digunakan untuk melindungi 

komputer supaya ketika terjadi kehilangan daya secara mendadak, kita 

masih sempat mematikan komputer kita secara benar untuk menghindari 

kerusakan baik software terlebih hardware.  

2. Pengaturan sharing printer.   

Didalam sebuah jaringan komputer terdapat banyak manfaat yang 

didapatkan, komputer yang berada dalam suatu jaringan dapat membagi 

suatu file dan perangkat untuk digunakan secara bersama-sama dengan 

komputer lain yang berada dalam jaringan tersebut. Pengguna suatu 

komputer dapat mengakses data pada komputer lain dalam jaringan 

apabila dilakukan file sharing. (Shaleh, 2009). Sharing printer dibutuhkan 

untuk memudahkan siswa dalam mencetak tugas yang diberikan oleh guru. 

Berikut langkah – langkah untuk mengatasinya: 

➢ Pastikan kabel LAN telah terpasang pada PC. 

➢ Klik menu Start pilih Devices and Printers. 
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➢ Pastikan bahwa printer yang telah menjadi default printer 

berstatus aktif. 

➢ Pilih printer yang akan sharing. 

➢ Klik kanan, pilih printer properties. 

 

Gambar 3.9 Tampilan Devices and Printers 

 

➢ Buka tab sharing, klik menu ceklis Share this printer 

➢ Pada kolom opsi share name silahkan ganti nama printer yang 

akan di share. 

➢ Klik Apply lalu OK untuk menyimpan pengaturan. 

 

Gambar 3.10 Tampilan Printer Properties 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SMK 

YADIKA Bandarlampung, penulis mengambil beberapa kesimpulan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan(PKL) ini dapat memberi 

gambaran umum tentang dunia kerja, pengetahuan dalam mengatasi 

masalah lingkungan kerja, melatih sikap dan prilaku baik dalam 

lingkungan kerja.  

2. Kegiatan belajar mengajar di laboratorium multimedia SMK YADIKA 

Bandarlampung sudah menggunakan komputer sebagai alat untuk 

penginputan dan penyimpanan data, namun masih ada sistem yang 

belum maksimal seperti sharing printer karena masih menggunakan 

flasdisk untuk mencetak hasil kerja siswa. 

3. SMK YADIKA Bandarlampung setiap harinya melakukan persiapan 

perlengkapan untuk praktik pada saat pembelajaran dan setiap bulannya 

melakukan perawatan dan pemeliharaan alat Laboratorium Multimedia. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Diperlukannya spy class room untuk pemantauan kegiatan 

pembelajaran. 

2. Diperlukannya aplikasi yang orisinal untuk lebih mendukung 

kegiatan pembelajaran. 

3. Diperlukaannya peningkatan, perawatan dan pemeliharaan alat-alat 

multimedia setiap harinya, agar kondisi alat-alat multimedia tetap 

terjaga dengan baik. 
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