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RINGKASAN PELAKSANAAN PKL 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana menguji diri terhadap beberapa 

keahlian dan beberapa keterampilan baik yang sudah di peroleh selama perkuliahan 

berlangsung, kemudian di terapkan atau digunakan disuatu instansi. Pada laporan 

PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, masalah yang di hadapi 

selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PTPN VII diantaranya yaitu 

masih kurangnya ilmu saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL), dikarenakan 

metode pembelajaran yang berbeda antara pihak kampus dengan perusahaan. Dalam 

waktu 2 bulan yaitu pada bulan Juli sampai dengan September 2018. 

 Penempatan PKL pada perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII ini dibagi 

di beberapa bidang dengan bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada 

Bidang Enterprise Ressort Planning (ERP) ada beberapa kegiatan yang dilakukan 

antara lain Membuat Flowchart Model Generation melalui Aplikasi Microsoft Visio 

2017 dan Membuat Power Point  tentang Business Model Generation, di bidang 

Teknik Informasi (TI), kegiatan yang dilakukan seperti perbaikan komputer, 

perbaikan printer, install ulang dan di bidang Perancanaan Strategi dan Teknologi 

(PST), kegiatan yang dilakukan yaitu pengarsipan surat serta rencana bisnis. 

Sebelum melakukan kegiatan di bidang masing-masing seluruh karyawan 

melakukan kegiatan rutin pagi pukul 07.00 WIB yaitu melakukan briefing kecuali 

pada hari jum’at, dimana hari jum’at ada kegiatan senam pagi yang dapat diikuti 

seluruh karyawan PTPN VII.  

Solusi yang didapat saat melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

yang dilakukan selama dua bulan, kendala dan solusi apa yang dilakukan oleh 

penulis, salah satu kendala yang di hadapi yaitu memperbaiki komputer, tetapi untuk 

memperbaiki komputer komponen-komponen untuk mengganti komputer yang akan 

diperbaiki tidak tersedia di bagian Teknologi Informasi (TI) oleh karena itu solusi 

untuk memperbaikinya, penulis memperbaiki komputer dengan cara mengambil 

komponen dari komputer yang sudah tidak di pakai/mati untuk digunakan di 

komputer yang di perbaiki, selain perbaikan komputer mahasiswa harus dapat 

memahami materi baru dari perusahaan, oleh karna itu mahasiswa harus mandiri dan 
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mencari sumber informasi tentang materi baru yang di berikan oleh karyawan PTPN 

VII.  

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL), diharapkan dari pihak 

perusahaan untuk mengevaluasi kembali kepada praktikan dengan memberikan 

arahan agar mendapatkan bekal ilmu yang bermanfaat dalam melakukan kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

 

Kata Kunci : ERP, PKL, PST, PTPN VII, TI. 

 

 


