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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 perkuliahan, diterapkan disuatu perusahaan atau instansi 

selama beberapa bulan. Pada laporan praktik kerja lapangan ini, disajikan beberapa 

kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah yang dihadapi di 

perusahaan PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) Bandar Lampung selama 2 bulan 

yaitu mulai tanggal 1 April 2019  sampai 31 Mei 2019. 

 Penempatan PKL pada PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) Bandar 

Lampung dibagi menjadi beberapa bagian dengan bidang kerja yang berbeda. 

Pelaksanaa kerja pada bagian Marketing yang dilakukan adalah mengarsipakan 

berkas, membuat desain baik desain gambar, desain banner dan menghubungi 

penyewa mengenai kontrak sewa. Pada bagian Finance mengarsipkan faktur pajak, 

membagikan invoice dan tagihan rekening listrik.  

 Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT Cahaya 

Mitra Sarana (Simpur Center) Bandar Lampung, yang dilaksanakan pada bulan 

April sampai Mei 2019, Terdapat kegiatan yang masih manual, salah satunya 

pembagian invoice dan tagihan rekening listrik, sehingga dapat dikembangkan 

kedalam bentuk tersistem atau komputerisasi agar memudahkan pekerjaan dan 

menghemat waktu.  

Kata Kunci : Invoice, PKL, PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) Bandar 

Lampung  
 

  



 

 

 

     

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh mahasiswa/i Universitas Teknokrat Indonesia di instansi atau 

perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan 

pendidikan Strata Satu (S1) Sistem Informasi di Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer Universitas Teknokrat Indonesia, dan merupakan kegiatan untuk 

menerapkan teori-teori yang telah diterima saat proses pembelajaran perkuliahan 

ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

beberapa teori-teori dan kegiatan praktikum yang dipelajari selama perkuliahan 

dapat secara langsung dipraktikkan di tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan. 

Materi dalam perkuliahan dapat memberikan pengetahuan/wawasan yang 

berkaitan dengan dunia kerja yang sebenarnya, seperti materi Pengembangan 

kepribadian yang mempelajari tentang etika  bagaimana kita memposisikan diri 

dengan pimpinan dan rekan kerja serta cara beretika dengan baik,  materi desain 

grafis yang digunakan untuk membuat desain, materi aplikasi komputer yang yang 

memperlajari tentang penggunaan Microsoft Office. Materi perkuliahan tersebut 

dapat diterapkan dalam praktiknya sehingga teori-teori tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik.  

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 

menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan 

handal. Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer Tahun 2018/2019 Semester 6 penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan 

di PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) Bandar Lampung yang merupakan 

pusat perbelanjaan yang berkonsep Trade Center. Pemilihan tempat pelaksanaan 

PKL ini dilakukan untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari, 

melatih diri menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang 

sebenarnya, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh 
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instansi/perusahaan, dan mengetahui sistem apa yang sedang berjalan di 

instansi/perusahaan. 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Cahaya Mitra Sarana 

Simpur Center Bandar Lampung karena penulis ingin mengetahui kegiatan yang 

ada di PT Cahaya Mitra Sarana Simpur Center Bandar Lampung sebagai salah satu 

pusat perbelanjaan terlengkap di Bandar Lampung mulai dari proses sewa toko, 

proses perpanjangan sewa, proses pemeliharaan gedung, serta apa saja divisi yang 

ada dalam perusahaan dan proses kerja setiap divisi tersebut. 

1.2    Tujuan Praktik Kerja Lapangan   

Tujuan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan yaitu: 

a. Menambah ilmu pengetahuan dari berbagai kegiatan yang ada di 

perusahaan PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center). 

b. Melakukan penerapan terhadap teori-teori pembelajaran selama 

pelaksanaan perkuliahan. 

c. Membekali mahasiswa/i dengan pengalaman kerja sebenarnya didalam 

dunia kerja dan masyarakat. 

d. Menetapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga menambah pengalaman 

dalam persiapan untuk terjun langsung kedunia kerja yang 

sesungguhnya.  

e. Melatih mahasiswa/i agar dapat memiliki kemampuan beradaptasi 

dalam dunia kerja. 

1.3    Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun kegunaan pelaksanaan Praktik kerja lapangan ini adalah:  

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa/i dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dari 

berbagai kegiatan yang ada di PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) 

b. Sebagai sarana agar mahasiswa dapat menerapkan teori - teori yang 

diperoleh selama kuliah dengan praktik yang nyata di dunia kerja dan 

lingkungan masyarakat. 
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c. Sebagai sarana melatih diri dan menambah pengalaman untuk 

beradaptasi dengan dunia kerja yang sebenarnya. 

d. Mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh instansi/perusahaan. 

e. Mendapat peluang kerja setelah lulus dari Perguruan Tinggi. 

2. Bagi Perguruan Tinggi  

a. Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan 

ilmu komputer. 

b. Mempererat kerjasama antara perguruan tinggi dengan 

instansi/perusahaan. 

3. Bagi Instansi/Perusahaan 

a. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas instansi. 

b. Memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mencari sumber daya  

manusia yang berkualitas. 

c. Dapat membantu pekerjaan yang ada di instansi. 

1.4    Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini di PT Cahaya Mitra Sarana 

(Simpur Center) Bandar Lampung yang beralamatkan di Jalan Raden Intan Nomor 

32 Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung. 
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Berikut ini adalah rute lokasi PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) 

Bandar Lampung terhadap Universitas Teknokrat Indonesia. 

 

Gambar 1. 1 Rute Lokasi Simpur Center dari Universitas Teknokrat Indonesia 

Sumber : (Google, 2019) 

1.5    Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan  di lakukan pada tanggal 01 April sampai 31 Mei 

2019, yang dilaksanakan di PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) Bandar 

Lampung, dengan waktu kerja yaitu: 

 

Tabel 1. 1 Jadwal Praktik kerja Lapangan Simpur Center 

Hari Mulai jam Kerja Istirahat 

Mulai jam kerja – 

selesai 

Senin 09.16 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 

Selasa 09.16 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 

Rabu 09.16 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 

Kamis 09.16 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 

Jumat 09.16 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 

Sabtu 09.16 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 15.00 

Minggu Libur 

Sumber : (Mitra Sarana, 2014) 
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 Keterangan Jadwal :  

a. Jam kerja pukul 09.16 – 17.00, setiap hari Senin ada agenda rutin yang 

dilakukan setiap minggunya yaitu metting yang dihadiri oleh setiap ketua 

divisi, di metting ini akan membahas permasalahan dan kendala yang terjadi 

minggu berjalan dan membahas rencana agenda berikutnya. 

b. Jam istirahat pukul 12.00 – 13.00 tetap karyawan untuk bagian Maketing 

dan bagian Finance sedangkan untuk divisi lain seperti Teknisi, Cleaning 

Service dan Security jam kerja menyesuaikan dan harus bergantian satu 

sama lain. 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

2.1    Sejarah Perusahaan 

  Berdasarkan data yang didapat dari buku peraturan perusahaan PT Cahaya 

Mitra Sarana (Simpur Center) tahun 2014 menyatakan bahwa  Simpur Center 

adalah sebuah pusat perbelanjaan yang berkonsep Trade Center yang berlokasi di 

Jalan Raden Intan  Nomor 32 Tanjungkarang pusat, Kota Bandar Lampung, 

Lampung. Lokasi Simpur Center merupakan lokasi yang strategis karena berada 

dikawasan Golden Triangel yakni Jalan Raden Intan, Jalan Kartini, dan Jalan 

Brigjen Jendral Katamso. 

  Simpur Center didirikan oleh PT Cahaya Mitra Sarana sebagai Contractor 

dan Developer sekaligus menjadi pengembang dan pengelola Simpur Center sampai 

dengan saat ini. PT Cahaya Mitra Sarana dipimpin oleh Bapak S.Zemmy selaku 

Building Manager yang bertugas untuk menangani seluruh proyek Simpur Center 

dari awal berdiri sampai saat ini. Simpur Center dikelola oleh Manajemen dari PT 

Cahaya Mitra Sarana yang berlokasi dilantai tiga Simpur Center dan menjadi pusat 

aktivitas karyawan manajemen Simpur Center seperti Bagian Marketing  dan  

Bagian Finance. Sedangkan bagian Security, teknisi dan Utility  berada di lantai 

dasar.  

  Simpur Center didirikan oleh pengusaha lokal Bandar Lampung dan resmi 

dibuka untuk umum pada tanggal 08 Oktober 2005 yang diresmikan oleh Walikota 

BandarLampung pada saat itu Bapak Edi Sutrisno. Simpur Center didirikan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat Bandar Lampung akan pusat 

perbelanjaan yang lengkap dan nyaman, serta memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi masyarakat dan pelanggan. Saat ini Simpur Center sendiri sudah menjadi pusat 

perbelanjaan elektronik terlengkap khususnya  untuk handphone dan aksesorisnya. 

Berbagai macam jenis handphone baru maupun bekas ada seperti Oppo, Vivo, 

Samsung, Xiaomi, Nokia dan masih banyak lagi. 
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Gambar 2. 1 Simpur Center Bandar Lampung 

Sumber: (Dokumentasi perusahaan, 2014) 

2.1.1    Visi Perusahaan 

Visi dari Simpur Center yaitu sebagai berikut: 

“Menjadi pusat perbelanjaan yang tebaik di Bandar Lampung dengan menciptakan 

sarana dan prasarana yang modern dengan harga terjangkau sehingga perusahaan 

kelas menengah dapat bergabung disini”. 

2.1.2 Misi Perusahaan 

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi Simpur 

Center  sebagai berikut : 

1. Melayani dan Memenuhi segala kebutuhan masyarakat terutama para 

pengunjung Simpur Center. 

2. Menjadi wadah bagi para pengusaha muda dan pengusaha kelas menengah 

untuk proses bisnisnya. 

3. Menjadi Pusat perbelanjaan yang terlengkap dan terkemuka di Bandar 

Lampung. 
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2.1.3.    Logo Perusahaan 

Berikut ini adalah Logo PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) Bandar 

Lampung : 

 

Gambar 2. 2 Logo Perusahaan 

Sumber : (Simpur Center, 2014) 

 

Arti Logo  Simpur Center :  

1. Unsur Nama “Simpur Center” 

  Makna kata Simpur seperti sebuah pohon yang dapat berkembang 

dan  memberi manfaat bagi sekitar, Sedangkan Center yang berarti “pusat”, 

Simpur Center diharapkan menjadi pusat perbelanjaan yang dapat memberi 

manfaat bagi sekitar. Huruf ‘S’ pada kata Simpur dan ‘R’  pada kata Center 

dibuat lebih besar dari pada huruf lain  memiliki arti  dapat mengayomi dan 

melindungi serta melambangkan formalitas dan wibawa perusahaan.  

2. Warna Biru pada tulisan Simpur KING Center berhubungan dengan proses 

mental kehandalan dan percaya yang berasosiasi dengan laut dan langit.  

3. Unsur gambar Mahkota  

 Unsur mahkota berada tepat ditengah yang lambang kejujuran, 

keadilan, kebijaksanaan dengan warna merah yang melambangkan energi, 

kepercayaan diri dan kekuatan.  Sementara king yang berarti raja dengan 

list yang berwarna emas melambangkan keunggulan menyatu dengan 

mahkota.  
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2.2    Struktur Organisasi 

Berikut ini adalah struktur organisasi PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur 

Center) Bandar Lampung : 

 

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Simpur Center Bandar Lampung 

Sumber: (Trisintya, 2015) 

2.2.1.     Fungsi Unit Kerja 

Fungsi unit kerja merupakan sekelompok aktivitas yang dijalankan oleh 

suatu unit kerja. Dibawah ini merupakan penejelasan mengenai fungsi unit kerja 

yang terdapat pada PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) Bandar Lampung: 

1. Direkur Utama 

 Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan, 

Menyetujui anggaran tahunan perusahaan, Bertindak sebagai perwakilan 

perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan, Menetapkan 

strategi-strategi stategis untuk mencapakai visi dan misi perusahaan, Merencanakan 

serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan 
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perusahaan, Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahan termasuk 

juga keuntungan perusahaan, Memutuskan dan menentukan peraturan dan 

kebijakan tertinggi perusahaan 

 

2. Building Manager (Manajer  Gedung) 

Bertugas memimpin Management Simpur Center, serta memberikan 

bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

mengadakan koordinasi untuk melaksanakan kerjasama dengan divisi-divisi 

lainnya. Mengadakan inspeksi langsung secara teratur ke seluruh ruangan bangunan 

serta utilitas bangunan. Menerapkan sistem pengarsipan yang teratur untuk seluruh 

dokumen, surat-surat, buku-buku manual pengoperasian, pemeliharaan dan 

perawatan, serta laporan-laporan yang ada. Memelihara dan membina hubungan 

kerja internal dan eksternal. 

3. Finance Manager (Manager Keuangan) 

 Bertugas menangani seluruh masalah keuangan Simour Center dan 

bertanggung jawab penuh untuk mengelola keuangan, bekerja sama dengan 

manajer lainnya untuk perencanaan umum keuangan perusahaan, menjalankan dan 

mengoperasikan roda kehidupan perusahaan se-efisien dan se-efektif mungkin 

dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya, mengambil keputusan penting 

dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan 

keputusan tersebut, menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana 

perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat 

diperdagangkan. Simpur Center yang bekerja sama dengan subdivisi Accounting 

dan Cashier.  

4. Marketing (Pemasaran) 

 Divisi Marketing Simpur Center dibagi menjadi dua subdivisi yaitu 

subdivisi Event dan subdivisi Promotion. Kedua subdivisi ini berkaitan erat dengan 

yang disebut Branding, yaitu Bagian menangani acara-acara di Simpur Center yang 

diadakan oleh pihak sponsor tertentu. Bagian ini Juga harus bertanggung jawab 

menerima pesanan dari pelanggan kemudian menentukan lokasi toko yang akan 
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disewa, menentukan harga sewa toko menetapkan nilai JMS, menerima 

kelengkapan syarat pemesanan toko, dan membuat formulir pemesanan yang berisi 

data-data pelanggan. 

5. Utility (Pemeliharaan) 

 Bagian yang bertugas untuk mengelola keseluruhan gedung Simpur Center, 

jika terjadi masalah yang tidak  diinginkan. Misalkan Menyusun rencana 

pemeliharaan peralatan dan mesin produksi yang meliputi prefentive maintenance, 

overhoule, perbaikan cat gedung, AC bocor dan perbaikan peralatan mesin yang 

rusak, Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan, mengurangi peralatan dan 

mesin berhenti (stoppage) karna rusak (break down), menjaga konsistensi kwalitas 

dan memperpanjang umur peralatan dan mesin, Mengajukan rencana kebutuhan 

spare part, suku cadang, pelumas dan bahan pembantu lainnya, Mengatur 

pembuatan laporan, analysis dan evaluasi pemeliharaan mesin produksi yang 

meliputi absensi, pemakaian suku cadang, spare part, dan bahan pembantu lainnya. 

 

6. Outsourcing (Pengalihdayaan) 

Bagian yang bertugas untuk menangani masalah diluar gedung yaitu di area 

parkir motor dan mobil, serta area-area di sekitarnya yang dibantu oleh subdivisi 

Parking dan subdivisi Cleaning Service. 

7. Security (Keamanan) 

           Divisi ini sangat berperan penting untuk menjaga keamanan seluruh gedung 

yang ada di Simpur Center selama 24 jam. Agar pemilik usaha dan pengunjung 

Simpur Center merasa aman dan nyaman. Merencanakan dan menyusun kegiatan 

keamanan dan pengamanan secara berkala dalam rangka pengembangan sumber 

daya manusia, demi terciptanya suasana tentram dan dinamis di lingkungan, 

Melakukan koordinasi dengan aparat Pengamanan Wilayah 

(Polsek/Polres/Koramil) dan tokoh masyarakat sekitar, dalam rangka peningkatan 

hubungan kerjasama dibidang pengamanan wilayah, Melakukan investigasi, 

memproses dan membuat Berita Acara Pemeriksaan bila terjadi tindak pidana atau 
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kejahatan lain serta melaporkan kepada Managemen PT Cahaya Mitra Sarana 

(Simpur Center) Bandar Lampung. 

8. Penagihan 

 Fungsi ini bertanggung jawab untuk menginput data penyewa beserta sewa 

untuk dijadikan dasar sebagai data awal cetak invoice setelah itu data tersebut 

diserahkan kebagian cetak invoice setiap tanggal 20 setiap bulannya. Bagian ini 

bertanggung jawab menginput data dari formulir pemesanan dara bagian marketing 

untuk dijadikan dasar sebagai data awal cetak invoice. bagian penagihan  juga 

bertanggung jawab memberikan invoice yang telah dicetak oleh bagian cetak 

invoice kepada pelanggan untuk pembayaran sewa toko setiap bulannya. Selain itu 

bagian penegihan bertugas menginput data kwitansi bukti pembayaran sewa toko. 

9. Cetak Invoice (Faktur) 

 Fungsi ini bertanggung jawab menerima data dari fungsi input data 

pelanggan dan penagihan dan mencetak invoice yang akan di bagikan kepelanggan 

dan di berikan kepada kasir dan bagian input data pelanggan dan penagihan. Bagian 

ini bertanggung jawab menerima data dari bagian penagihan, kemudian mencetak 

invoice berdasarkan data yang telah diberikan oleh bagian penagihan dahn 

menyerahkan kebagian kasir, dan penagihan.selain itu bagian cetak invoice 

bertanggung jawab menginput data kwintansi dan invoice dari bagian kasir untuk 

diserahkan kebagian keuangan. 

10. Kasir Penerimaan Kas 

 Fungsi ini bertanggung jawab menerima invoice yang telah dicetak oleh 

bagian cetak invoice untuk diarsipkan sementara. Fungsi ini juga mertanggung 

jawab menerima pembayaran sewa oleh pelanggan. Bagian ini juga bertanggung 

jawab menerima invoice yang telah dicetak oleh bagian cetak invoice untuk 

diarsipkan sementara. Bagian ini juga bertanggung jawab menerima pembayaran 

sewa oleh pelanggan. Membuat kwitansi yang akan diserahkan kepada pelanggan 

sebagai tanda bukti pembayaran. Mengumpulkan uang setiap 3 hari sekali untuk 

diserahkan kebagian keuangan  
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11. Keuangan 

 Fungsi ini bertanggung jawab mengecek data pendapatan harian dari bagian 

cetak invoice dan menyimpan uang tersebut di Bank. Bagian  ini juga bertanggung 

jawab mengecek data pendapatan harian dari bagian cetak invoice dan mencocokan 

dengan uang yang telah diterima oleh kasir kemudian menyetorkan uang kebank 

setiap tiga hari sekali. 

12. Kasir Pengeluaran Kas 

Bagian ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan 

penerima kas, membuat laporan penjualan, menghitung gaji karyawan, dan 

menghitung pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan. 

13. Pajak 

Bagian ini bertanggung jawab atas pajak setiap bulannya dan melaporkan 

pajak PPN setiap bulan, pajak tahunan, pajak karyawan, dan membuat faktur pajak. 

2.3       Bidang Usaha Perusahaan 

 PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) Bandar Lampung memiliki 500 

toko yang siap disewakan memenuhi kebutuhan masyarakat Bandar Lampung. Dari 

500 toko tersebut, 50% diantaranya merupakan toko busana, mulai dari busana 

bayi, anak-anak hingga busana dewasa, toko aksesoris, sepatu, tas dan jam. 30% 

lainnya adalah toko elektronik seperti pusat penjualan handphone, pusat penjualan 

komputer, service handphone dan aksesorisnya. Simpur Center juga dilengkapi 

dengan arena hiburan seperti fun citty, karaoke keluarga, permainan anak. Fasilitas 

lain yang tersedia seperti Mushola, cafe, resto, food court, ruang laktasi dan spor 

foto.   

Simpur Center juga sangat memperhatikan kepentingan para pemilik usaha 

yang bergabung disini dengan menyediakan ruangan ber-AC, lahan parkir yang 

luas, keamanan 24 jam serta asuransi bangunan dan perlindungan kebakaran. Disini 

Pemilik usaha tidak hanya dapat menyewa tempat atau toko saja untuk menjual 

produk atau jasanya, namun juga dapat membeli langsung secara sah dan mendapat 

surat bersertifikat hak milik dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan 
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pihak pengelola. sedangkan bagi para penyewa akan mendapat surat kontrak atau 

perjanjian sebagai jaminan bahwa telah melakukan sewa  dalam periode yang telah 

disepakati. 

Selain toko-toko tetap yang ditepati oleh pemilik maupun penyewa, Simpur 

Center juga menyediakan stand-stand yang dapat ditempati untuk area pameran 

baik yang semipameran maupun non-pameran. Penyewa pameran juga sama seperti 

penyewa tetap harus mengisi surat kesepakatan sesuai dengan jangka waktu yang 

telah ditentukan. 

 

  



 

 

 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3.1 PELAKSANAAN PKL  

3.1.1.  Bidang Kerja  

Selama melakukan kegiatan PKL di PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur 

Center) Bandar Lampung, penulis di tempatkan pada bagian kerja di bagian 

Finance, bagian Marketing.  Penulis juga membantu bagian lain yang diantaranya 

di bagian pelayanan dan bagian Utility. Beberapa tugas yang sudah penulis 

selesaikan diantaranya : 

1. Tugas di bagian Marketing meliputi : 

a. Entry Data Penyewa 

b. Membuat desain 

c. Menghubungi penyewa berkaitan dengan perpanjang kontrak sewa 

d. Mengarsipkan dokumen perjanjian sewa 

2. Tugas di bagian Finance meliputi : 

a. Menggandakan dan mengarsipkan faktur pajak 

b. Mengupdate data rekening listrik 

c. Membagikan Invoice dan tagihan rekening listrik 

3. Tugas di bagian lain 

a. Entry data rekening listrik 

b. Merekap absensi karyawan 

c. Rapat kerja untuk membahas mengenai rencana buka bersama 

3.1.2.     Pelaksanaan Kerja 

Selama melakukan kegiatan PKL di PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur 

Center) Bandar Lampung, penulis menyelesaikan tugas di beberapa bagian  seperti  

berikut :  
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1. Tugas di bagian Marketing 

a. Entry Data Penyewa 

  Penulis ditugaskan untuk membantu bagian Marketing entry data 

penyewa ke sistem aplikasi, kegiatan ini biasanya dilakukan setiap kali ada 

penyewa baru atau ada perubahan dari penyewa lama ke calon penyewa. 

Peginputan data penyewa menggunakan sistem aplikasi ODOO.  

  ODOO merupakan software aplikasi bisnis yang digunakan di 

perusahaan PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) untuk memudahkan 

pekerjaan karyawan. Entry data penyewa dilakukan dengan cara 

menyesuaikan data penyewa asli yang diambil dari formulir pemesanan dan 

surat perjanjian yang telah ditanda tangani oleh pimpinan dan penyewa sesuai 

dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelum penandatanganan. Di dalam 

formulir pemesanan biasanya berisikan biodata penyewa, jenis usaha, harga 

dan periode sewa yang akan di inputkan ke sistem aplikasi ODOO. Berikut 

formulir pemesanan toko/kios dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3. 1 Formulir Pemesanan   

Sumber : Simpur Center 
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Berikut ini adalah gambar perjanjian sewa menyewa toko pada PT Cahaya 

Mitra Sarana (Simpur Center) dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3. 2 Surat Perjanjian Sewa 

Sumber : Simpur Center 

Adapun tampilan daftar kontrak sewa pada sistem aplikasi ODDO dapat 

dilihat pada Gambar berikut : 

 

Gambar 3. 3 Data  kontrak sewa pada aplikasi ODOO 

Sumber : Dokumen Pribadi catur Pragawati 
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Berikut adalah bagan alur (flowchat) mengenai prosedur pemesanan took pada 

perusahaan PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) Bandar Lampung :  

 

Gambar 3. 4  Bagan Alur (Flowchart) Prosedur Pemesanan Toko 
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Keterangan  

JSM : Jaminan Sewa Masuk 

FPT : Formulir Pemesanan Toko 

Penjelasan  

 Pada proses ini terdiri dari tiga aktor yaitu calon penyewa, Bagian 

Marketing, dan Bagian Finance. Berikut adalah penjelasan prosedur masing-

masing aktor yang ada : 

1) Pertama Calon penyewa melakukan pemesanan toko yang 

ditunjukan  kepada bagian marketing. 

2) Setelah bagian marketing menerima pemesanan toko dari calon 

penyewa, bagian markerting akan mengecek apakah terdapat toko 

yang kosong yang akan disewakan kepada calon penyewa dan 

memastikan lokasi toko.  

3) Kemudian bagian marketing akan memberikan Formulir 

Pemesanan Toko (FPT) dan menginformasikan syarat untuk 

pemesanan toko kepada calon penyewa. 

4) Calon penyewa akan mengisi formulir pemesanan toko dan 

melengkapi dokumen pemesanan toko berupa bukti identitas diri 

seperti fotocopy KTP, fotocopy NPWP yang kemudian akan 

diserahkan kepada bagian marketing. 

5) Jika kelengkapan dokumen sudah dirasa cukup bagian marketing 

akan menentukan harga sewa dan jaminan sewa sesuai dengan 

lokasi dan luas lokasi toko yang akan sewakan, kemudian bagian 

marketing akan memberikan formulir jaminan sewa masuk 

sebanyak 3 rangkap kepada calon penyewa untuk diisi. 

6) Jika calon penyewa setuju dengan harga sewa toko dan jaminan 

sewa masuk yang ditentukan, calon penyewa akan mengisi dan 

memberikan kembali formulir jaminan sewa yang telah diisi 

kepada bagian marketing. 

7) Kemudian bagian marketing akan memeriksa kelengkapan 

dokumen. Jika telah selesai bagian marketing akan memberikan 
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formulir pemesanan toko dan formulir jaminan sewa masuk 

rangkap pertama kepada bagian finance untuk dibuatkan invoice, 

rangkap kedua disimpan menjadi arsip bagian marketing dan 

rangkap ketiga akan diberikan kepada calon penyewa sebagai 

bukti. 

8)  Setelah menerima FPT dan formulir JSM Bagian  finance  akan 

membuat invoice kemudian akan diserahkan kepada penyewa. 

Setelah menerima invoice penyewa membayar sewa toko dan JMS. 

9) Setelah itu bagian finance akan membuatkan kwitansi pembayaran 

sebanyak 2 rangkap, rangkap pertama akan disimpan sebagai arsip 

kemudian rangkap kedua akan diserahkan kepada penyewa. 

b.   Membuat desain 

  Penulis ditugaskan untuk membantu bagian Marketing subbagian 

event membuat desain, kegiatan ini biasanya dilakukan setiap kali ada event 

atau hari besar serta perayaan tertentu. Saat penulis membuat desain banner 

biasanya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dan Canva. 

  Aplikasi Adobe Photoshop adalah software yang digunakan untuk 

memodifikasi gambar atau foto secara profesional baik meliputi modifikasi 

objek yang sederhana maupun yang sulit sekalipun. Photoshop merupakan 

salah satu software yang berguna untuk mengolah gambar berbasis bitmap, 

yang mempunyai tool dan efek yang lengkap sehingga dapat menghasilkan 

gambar atau foto yang berkualitas tinggi (Krisnanta, 2016). 

  Desain  yang dibuat  biasanya desain banner seperti banner ucapan 

selamat idul fitri dan desain banner buka puasa. Desain gambar untuk konten 

instagram seperti gambar ucapan selamat saat hari buruh dan desain famplet 

untuk acara kontes video, desain kartu undian rahmadan. Berikut adalah 

contoh desain banner yang telah dibuat penulis dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
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Gambar 3. 5 Desain Banner Ramandhan 

Sumber : Dokumen Pribadi Catur Pragawati 

 

  Berikut ini adalah desain gambar pamflet yang telat diupload di 

instagram story Simpur Center dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3. 6 Desain pamflet video kontes  

Sumber : Dokumen instagram simpur center 

c.     Menghubungi penyewa berkaitan dengan perpanjang kontrak sewa 

  Penulis ditugaskan untuk membantu bagian Marketing 

menghubungi penyewa berkaitan dengan tanda tangan perpajang kontrak 
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sewa, kegiatan ini biasanya dilakukan setiap kali ada notifikasi yang muncul 

di sistem aplikasi ODOO. Notifikasi biasanya akan muncul sebulan sebelum 

kontra sewa habis hal ini dilakukan untuk mengingatkan perpanjang kontrak 

sewa.  

  Bagian Marketing akan penghubungi penyewa dengan nomor telpon 

yang terdapat pada formulir pemesanan untuk membahas mengenai kontak 

sewa apakah mau berlanjut ataukah mau berhenti, jika penyewa ingin 

berlanjut maka bagian Marketing akan membuatkan kontrak sewa sesuai 

dengan jaminan sewa masuk yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah 

kontrak sewa selesai dibuat penulis ditugaskan oleh bagian Marketing 

menghubungi kembali penyewa untuk tanda tangan kontrak sewa. 

SOP (standard operating prosedur) menelepon : 

1. Mengucapkan salam kepada Penyewa sesuai dengan waktu  menerima 

telepon. 

2. Memberi tahukan  nama penelepon dan nama perusahaan/instansi. 

3. Memberi tahu maksud penulis menelepon 

4. Menutup pembicaraan dengan salam, ucapan terima kasih  

 

d.      Mengarsipkan dokumen perjanjian sewa 
  

  Penulis di tugaskan untuk melakukan pengarsipan dokumen 

perjanjian sewa oleh bagian Marketing. Kegiatan ini biasanya dilakukan 

setiap pertengahan bulan dan akhir bulan setelah dokumen perjanjian sewa di 

tanda tangani oleh pimpinan. Dokumen perjanjian sewa terdiri dari 2(dua) 

rangkap, rangkap pertama diberikan kepada penyewa sedangkan rangkap 

kedua diarsipkan. Pengarsipan dokumen perjanjian sewa di susun ke dalam 

filing cabinet berdasarkan lokasi toko dan nomor toko.  

2. Tugas di bagian Finance 

 Setelah membantu operasional bagian Marketing, pekerjaan yang dilakukan 

adalah membantu bagian Finance, karena tidak semua pekerjaan di bagian Finance 

dapat dikerjakan oleh mahasiswa magang berikut beberapa pekerjaan yang telah 

penulis selesaikan sebagai berikut : 
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a. Menggandakan dan mengarsipkan faktur pajak 

  Penulis ditugaskan untuk membantu bagian Finance subbagian 

Pajak yang ditugaskan menggandakan dan mengarsipkan faktur pajak, 

kegiatan ini biasanya dilakukan setiap awal bulan atau setelah pembayaran 

sewa. Setelah bagian pajak selesai membuat faktur pajak kemudian akan 

dicetak dan diserahkan ke penulis kemudian penulis akan menggandakan 

faktur pajak sebanyak 2(dua) rangkap, rangkap pertama akan disimpan 

sebagai arsip subbagian pajak, pengarsipan faktur pajak disimpan 

menggunakan ordner namun sebelum dimasukan kedalam ordner harus 

dilubangi terlebih dahulu kemudian faktu pajak disusun berdasarkan jenis 

usaha dan tangal pembuatan faktur. Berikut ini contoh adalah gambar faktur 

pajak : 

 

Gambar 3. 7 Faktur pajak 

Sumber : Simpur Center 
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b. Memperbaharui data rekening listrik 

  Penulis ditugaskan untuk memperbaharui data rekening listrik pada 

sistem aplikasi ODOO. Kegiatan ini biasanya dilakukan setiap pertengahan 

bulan. memperbaharui data rekening listrik di ODOO secara berurutan tidak 

semua dapat di perbaharui karena ada toko yang sudah membayar selama 

waktu yang ditentukan misalnya 6(enam) bulan atau 1(satu) tahun. 

c. Membagikan invoice dan tagihan rekening listrik 

  Penulis ditugaskan membantu bagian Finance untuk membagikan 

invoice dan tagihan rekening listrik, kegiatan ini biasanya dilakukan setiap 

awal bulan, dan dilakukan setelah bagian cetak invoice selesai mencetak 

invoice penulis ditugaskan untuk mengecap dan menggabungkan invoice 

serta tagihan rekening listrik yang telah dicetak pada akhir bulan 

berdasarkan letak toko dan nama pemilik, proses ini akan lebih 

memudahkan saat pembagian invoice dan tagihan rekening listrik. 

   Setelah selesai penulis ditugaskan membantu bagian penagihan 

membagikan invoice dan tagihan rekening listrik dengan cara datang 

langsung kesetiap toko sebanyak 500 toko yang ada di simpur center setelah 

diberikan kepada pemilik toko harus meminta tanda tangan bukti bahwa 

invoice dan rekening listrik telah diterima oleh pemilik toko. Berikut ini 

adalah contoh invoice yang diberikan kepada pemilik toko pada gambar 

berikut :  

 

Gambar 3. 8 Invoice 

Sumber : Simpur Center 
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  Berikut ini adalah contoh tagihan rekening listrik yang diberikan 

kepada pemilik toko pada gambar berikut :  

 

Gambar 3. 9 Rekening Listrik 

Sumber : Simpur Center 

 

3. Tugas dibagian Lain 

 Selain membantu kegiatan opersional bagian Marketing dan bagian 

Finance, penulis juga ditugaskan untuk membantu pekerjaan dibagian lain 

diantaranya bagian Pemeliharaan. Beberapa pekerjaan yang sudah penulis 

selesaikan diantaranya :  

a. Entry data rekening listrik 

 Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Cahaya Mitra 

Sarana (Simpur Center) penulis juga ditugaskan  oleh bagian Pemeliharaan 

untuk membantu entry data rekening listrik kedalam program aplikasi 

Microsoft Excel, kegiatan ini  biasanya dilakukan setiap akhir bulan setelah 

bagian Pemeliharaan mengecek kemudian mencatat  beban rekening listrik 

yang telah digunakan di masing – masing toko, setelah bagian Pemeliharaan 

selesai penulis ditugakan entry data tersebut kedalam program aplikasi 

Microsoft Excel sesuai dengan nomor toko dan beban pada  bulan berjalan. 
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Berikut ini adalah data rekening listrik  yang akan di entry  dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

Gambar 3. 10 Daftar Rekening Listrik 

Sumber : Dokumen Pribadi Catur Pragawati 

 

  Berikut ini adalah data rekening listrik  yang telah di entry kedalam 

program aplikasi Microsoft Excel  dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3. 11 Daftar Rekap data rekening listrik 

sumber : dokumen pribadi Catur Pragawati 
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b. Merekap absensi karyawan  

  Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan penulis ditugaskan 

untuk membantu bagian pelayanan merekap absensi karyawan, kegiatan 

ini dilakukan setiap hari Sabtu atau dilakukan hari Jumat jika pada hari 

Sabtu tanggal merah. Absensi karyawan di PT Cahaya Mitra Sarana 

(Simpur Center) sudah menggunakan fingerprint. Penulis ditugaskan 

untuk merekap absensi karyawan yang telah di import ke dalam program 

aplikasi Microsoft Excel, merekap absensi mingguan bertujuan untuk 

menghitung jumlah uang makan dan uang lembur yang akan diterima 

karyawan setiap minggunya. Untuk menghitung jumlah uang makan 

dilihat dari absen berangkat paling lambat pukul 09.16 WIB dan absen 

pulang minimal pukul 17.00 WIB.  

c. Rapat kerja untuk membahas mengenai rencana buka bersama 

  Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Cahaya Mitra 

Sarana (Simpur Center) bertepatan pada bulan puasa, kegiatan rutin yang 

biasanya dilakukan oleh management simpur adalah buka bersama 

(bukber). Kegiatan buka puasa bersama dilakukan 2(dua) hari, hari 

pertama kegiatan buka puasa bersama dengan Anak Yatim Piatu dan 

Kaum Duafa, hari kedua kegiatan buka bersama dengan mitra kerja atau 

sesama karyawan Simpur Center selain itu saat buka bersama mitra kerja 

juga akan ada sesi acara penggundian kupon rezeki rahmadhan.  

  Selama rapat berlangsung dihadiri oleh karyawan kantor 

Management Simpur membahas mengenai bagaimana acara yang akan 

berlangsung, dimana tempatnya dan siapa saja yang akan  bertugas 

menjadi penangung jawab acara, rapat ini juga membahas tugas masing-

masing orang dalam acara buka bersama, penulis sendiri ditugaskan 

untuk membantu membuat desain kupon undian dan membuat nomor 

undian. 

  Penulis membuat desain kupon undian menggunakan aplikasi Adobe 

Photoshop setelah selesai membuat desain kupon undian dan disetujuin 

oleh bagian Marketing, penulis mencetak desain tersebut untuk segera 
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dibagikan kepada karyawan toko dan membuat nomor undian dari nomor 

001-200 menggunakan aplikasi Microsoft Excel, setelah selesai dibuat 

sebanyak dua rangka nomor undian tersebut dipotong, rangkap pertama 

digulung dan dimasukan langsung kedalam kotak untuk pengundian, 

sedangkan rangka kedua akan dibagikan kepada mitra kerja. Berikut ini 

adalah desain kupon undian ramadhan berkah Simpur Center dapat 

dilihat pada gambar berikut :  

 

Gambar 3. 12  Desain Kupon Rezeki Ramadhan 

Sumber : Dokumen Pribadi Catur Pragawati 

3.1.3.  Kendala yang Dihadapi 

 Selama melakukan praktik kerja lapangan di PT Cahaya Mitra Sarana 

Simpur Center Penulis mengalami beberapa kendala seperti : 

1. Kesulitan dalam membagikan invoice serta rekening listrik dan  terjadinya 

tunggakan pembayaran sewa toko 

  Selama melakukan kegiatan operasional di bagian finance penulis 

ditugaskan membagikan invoice dan tagihan rekening listrik ke toko, kegiatan 

ini dilakukan setiap awal bulan. Pembagian invoice ke toko – toko 

membutuhkan banyak waktu dan menguras banyak tenaga karena toko 

disimpur jumlahnya mencapai 500 toko belum lagi jika sedang ramai sulit 

untuk mendatangi toko untuk memberikan invoice dan tagihan rekening 
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listrik dan pasti akan membutuhkan waktu serta tenaga lebih banyak.  

  Kendala yang lain banyak penyewa yang telat membayar sewa 

dikarenakan lupa, yang mengakibatkan terjadinya penunggakan pembayaran. 

Penunggakan berpengaruh pada saat proses pembayaran penyewa akan 

dikenakan denda sesuai dengan berapa lama tidak membayar, jika lebih dari 

15 hari dari masa pembayaran yang telah ditetapkan maka pihak management 

akan mematikan listrik toko. Hal ini mengakitbatkan menambahnya 

pekerjaan baik di bagian Marketing, bagian Finance dan bagian 

pemeliharaan.  

2. Kecurangan pada saat pengundian kupon. 

   Pada saat rapat kerja membahas mengenai rencana buka bersama 

yang akan dilaksanakan untuk mitra kerja, salah satu bagian Marketing 

Subbagian Event beliau menyampaikan kedala yang dihadapi pada saat buka 

bersama yang di adakan tahun lalu, buka bersama tiap tahunnya selalu 

mengadakan pengundian kupon rezeki ramadhan, rute tahun lalu setelah mitra 

kerja sampai ke lokasi buka bersama mitra kerja diberikan 2 kupon undian 

untuk ditulis nama, kupon pertama akan di digulung lalu masukan kedalam 

kotak untuk di undi dan kupon kedua akan di simpan oleh mitra kerja, namun 

cara ini dianggap belum efektif karena bisa terjadi kecurangan saat 

pengundian, seperti mengambil nomor undian milik sendiri karena 

penggulungan ukuran kupon tidak sama dan mengambil milik orang terdekat 

ataupun bisa saja hanya golongan tertentu yang akan menerima undian utama, 

hal seperti ini sering terjadi saat undian-undian lainnya.  

3.1.4.  Cara Mengatasi Kendala 

 Adapun solusi yang dilakukan penulis untuk mengatasi kendala- kendala 

yang dihadapi pada saat pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT Cahaya Mitra 

Sarana (Simpur Center)  

1. Cara mengatasi kendala  dalam membagikan invoice serta rekening listrik dan  

terjadinya tunggakan pembayaran sewa toko 

  Menurut Abdul Kadir  (2009: 88) Program aplikasi adalah program 

yang dibuat oleh pemakai yang ditunjukan untuk melakukan tugas khusus. 
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Program seperti ini bisa dikelompokan menjadi dua yaitu program aplikasi 

serbaguna dan program aplikasi spesifik.  

  Berdasarkan kendala yang dihadapi penulis mengusulkan perlu 

adanya aplikasi pendukung berbasis mobile yang digunakan untuk mengirim 

invoice dan tagihan rekening listrik serta dapat mengirim notifikasi waktu 

pembayaran untuk mengingatkan penyewa agar membayar sewa tepat waktu 

dan memudahkan pekerjaan penagihan sehingga bagian penagihan tidak 

perlu keliling ke setiap toko untuk membagikan invoice dan tagihan rekening 

listrik. 

2. Cara mengatasi kendala kecurangan pengundian kupon 

   Berdasarkan penjelasan yang telah disampakan oleh  subbagian 

event kendala yang dihadapi adanya kecurangan saat pengundian kupon 

untuk meminimalisirnya kecurangan tersebut penulis mengusulkan untuk 

merubah konsep pengundian kupon rezeki rahmadhan sebagai berikut : 

a. Pertama dengan membuat nomor undian dua rangkap, namun rangkap 

pertama harus digulung dengan ukuran yang sama terlebih dahulu oleh 

petugas untuk kemudian dimasukan ke dalam kotak pengundian. 

b. Kemudian pada hari H waktu buka bersama, mitra kerja diharuskan 

datang 15 menit lebih awal untuk registrasi agar tidak terjadi antrian pada 

saat registrasi, pada saat registrasi mitra kerja wajib menuliskan nama 

nomor telpon dan bidang pekerjaan, setelah selesai barulah mitra kerja 

akan diberikan nomor kupon undian sesuai dengan nomor berapa mitra 

kerja menuliskan nama.  

  Usulan ini diterima dan diterapkan saat acara buka bersama mitra 

kerja dan dianggap berhasil meminimalisir kecurangan yang terjadi pada 

tahun lalu karena yang mendapat kupon undian juga lebih merata tidak hanya 

dari golongan tertentu saja. 

  



 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan   

  Berdasarkan dari hasil pelaporan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan di PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) Bandar Lampung yang 

dilakukan selama 2 bulan dimulai dari tanggal 01 April  sampai 31 Mei 2019 penulis 

dapat menarik kesimpulan, bahwa :  

1. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur 

Center) Bandar Lampung dapat menambah ilmu pengetahuan  dari 

berbagai kegiatan yang ada seperti prosedur penyewa toko dan proses 

keluar masuknya barang dagang.  

2. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan juga telah memenuhi gambaran 

nyata penerapan terhadap teori – teori pembelajaran selama perkuliahan 

yang dibutuhkan di dunia kerja seperti pembuatan desain banner maupun 

pamflet  menggunakan aplikasi Adobe Photoshop, pengolahan kata dan 

angka menggunakan aplikasi Microsoft Office. 

3. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan membekali penulis dengan 

pengalaman kerja yang sebenarnya seperti bagaimana bekerja disebuah 

perusahaan menyelesaikan tugas yang telah diberikan dan bagaimana 

bersikap yang seharusnya dilingkungan kerja dihadapkan dengan 

berbagai macam sifat rekan kerja dan dapat memposisikan diri sebaik 

mungkin. 

4. Penulis dapat menetapkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab dan sikap 

profesional dalam menyelesaikan tugas yang diberikan pada saat 

pelaksanaan praktik kerja lapangan dengan baik dan tepat waktu. 

5. Penulis juga dapat beradaptasi dengan baik dilingkungan kerja serta 

mendapat pengalaman bagaimana cara memecahkan sebuah masalah 

yang terjadi di lingkungan kerja,  ikut andil dan mengambil bagian dalam 

pelaksanaan kegiatan yang terdapat di tempat Praktik Kerja Lapangan. 
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4.2     Saran 

 Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), maka 

penulis memberikan sedikit saran kepada PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) 

Bandar Lampung. Adapun saran tersebut sebagai berikut : 

1. Akan lebih baik jika kegiatan atau proses kerja yang masih manual 

seperti proses pembagian invoice dan tagihan rekening listrik dapat di 

kembangkan ke dalam bentuk sistematis atau komputerisasi agar dapat 

memudahkan dan minimalisir pekerjaan. 

2. Mahasiswa/i harus lebih menguasai ilmu pengetahuan serta memiliki 

skill terlebih dahulu sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan agar 

dapat melaksanakan praktik kerja lapangan dengan baik. 
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Lampiran 2    Daftar Hadir PKL  
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Lampiran 3    Catatan Harian PKL  
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Lampiran 4    Formulir Penilaian Mahasiswa  PKL 
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Lampiran 5    Kartu Kendali Bimbingan 
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Lampiran 6   Penyerahan Cinderamata 

 
 

 

 

 

 

 


