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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 masa perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau
instansi selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa
kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi
terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di PKLK Growing Hope selama
bulan 2 bulan yaitu bulan April sampai Juli 2017.
PKLK Growing Hope dibagi dalam beberapa devisi dengan bidang kerja
yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada devisi tenaga pendidik adalah memberikan
pengajaran kepada semua siswa yang berada di PKLK Growing Hope. Pada devisi
pramu bakti bertanggung jawab terhadap kebersihan seluruh ruang yang ada di
lingkungan kerja PKLK Growing Hope. Pada devisi tata usaha sekolah (Staff
adminitrasi) ada beberapa kegaitan yang dilakukan diantaranya pelaksana urusan
administrasi kesiswaan, pelaksana urusan administrasi kepegawaian, pelaksana
urusan administrasi persuratan dan pengarsipan.
Kemampuan dalam memanajemen waktu sangat di perlukan dalam
melakukan setiap tugas, supaya pekerjaan tersebut tidak menumpuk semakan
banyak. Standar Operasional Prosedur juga perlu dimiliki pada setiap instansi agar
alur tugas, wewenang serta tanggung jawab setiap unit kerja menjadi jelas. Sistem
database pun perlu dimiliki agar setiap data yang ada dapat dikelola dengan baik.
Berkomunikasi dan saling berkoordinasi antar tim kerja juga dapat membantu
dalam keberhasilan dalam pencapaian hasil kerja antar tim. Kemampuan dalam
bersosialisasi baik dengan lingkungan kerja maupun dengan masyarkat, ini
dibutuhkan kemampuan kecakapan professional yang baik.

Kata Kunci : PKL, PKLK Growing Hope, Kemampuan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang PKL
Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak

serta peradaban bangsa yang bermatabat daam rangka mencerdasakan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi serta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreaif, mandiri dan menajdi warga Negara yang demokratis
serta bertanggung jawab. Pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting
dalam membentuk keterampilan dan kecakapan seseorang untuk memasuki dunia
kerja. Pendidikan dilakukan di perguruan tinggi/Universitas masih terbatas pada
pemberian teori dan praktik dalam skala kecil dengan intensitas yang terbatas,
maka mahasiswa perlu melakukan kegiatan pelatihan secara langsung di
instansi/lembaga yang relevan dengan program pendidikan yang diikuti. Sehingga
setelah lepas dari ikatan akademik di perguruan tinggi/Universitass mahasiswa
dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama masa pendidikan dan pelatihan
kerja untuk melanjutkan kiprahnya di dunia kerja yang sebenarnya. Sebab, untuk
dapat terjun langsung ke masyarakat tidak hanya membutuhkan sebauah nilai
yang baik selama proses pendidikan namun harus didukung dengan keterampilan
(skill) dan dengan keahlian yang dimiliki. Oleh karena itu mahasiswa perlu
melakukan penelitian yang rinci dan terjun langsung untuk memahami setiap
permasalahan yang muncul di dunia kerja (Pendidikan Dasar dan Menengah,
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan;, 2017)
Salah satu program yang ditempuh adalah dengan melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) dalam suatu

perusahaan/Instansi. PKL merupakan

akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa. PKL dapat
diartikan sebagai pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu dan pembentukan awal
lulusan yang kompeten dibidangnya masing – masing. Dengn demikian PKL
adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya

ke dalam program pelatihan kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan
penerapan ilmu yang telah dipelajari. Kegiatan ini sesuai dengan kurukulum
program Strata I Informatika FTIK Universitas Teknokrat Indoensia), bahwa
setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan PKL yang mempunyai bobot 2 SKS.
PKL digunakan sebagai pahan penulisan laporan mahasiswa, yang mana
PKLK Growing Hope sebagai objek PKL yang mana merupakan salah satu syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Kmomputer (S. Kom). Penulis ditempatkan
dibagaian Administrasi (Tata Usaha). PKL dilaksanakan guna menggali sumber
daya manusia yangmasih tersembunyi dalam jati diri mahasiswa.
Sumber daya manusia sebagai seorang yang siap, mau dan mampu
memberikan sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Setiap organisasi
atau perusahaan tentunya memiliki tujuan usaha yang berbeda – beda, maka dari
itu kemampuan sumber daya manusia yang dibutuhkan pun berbeda pada instansi
sekolah PKLK Growing Hope Lampung.
Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK Growing Hope) adalah sebuah
lembaga yang bergerak dibidang pendidikan untuk menangani anak – anak
berkebutuhan khusus (ABK) dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan Pusat Layanan
Terapi. PKLK Growing Hope dinaungi oleh Yayasana Harapan Masa Depan
Lampung beralamat di Jln. Pulau Buton Perum Palmsville Blok A1-A3, Jagabaya
II, Way Halim, Bandar Lampung, Lampung. PKLK Growing Hope saat ini
memiliki sekitar 50 siswa berkebutuhan khusus dengan ketunaan Disabilitas
Intelktual-Down Sydrome, Autis, Tunarungu, Tunagrahita, Cerebal Palsy.

2.1

Tujuan PKL
Tujuan dilakukanya Praktik Kerja Lapangan adalah:

1.

Memantapkan sikap professional yang diperlukan oleh mahasiswa dalam
memasuki dunia kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki;

2.

Diharapakan dapat menambah wawasan dan pengetahuan berharga serta
mengembangkan kesesuian pendidikan dengan dunia kerja nyata yang ada
di lapangan

3.

Dapat menjalin koordinasi yang baik antar tim kerja, dan juga dapat
menganalisis masalah serta menyelesaikanya dengan cara yang cepat dan
tepat.

3.1

Keguanaan PKL
Kegunaan yang diperoleh selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan

adalah :
Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi penulis
1.

Melatih kerjasama dan koordinasi antar tim kerja

2.

Mengimplementasikan ilmu pengetahuan tentang teknologi infromasi yang
di dapat selama proses pendidikan di kelas.

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Universitas Teknokrat Indonesia
1.

Sarana memperkenalakan mahasiswa pada dunia kerja yang nyata

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi PKLK Growing Hope
1.

Menjalin sebuah kerjasama antara PKLK Growing Hope dengan Universitas
Teknokrat Indonesia lewat mahasiswa yang dipercayakan oleh Universitas
Teknokrat Indonesia untuk melakukan praktik kerja lapangan di PKLK
Growing Hope.

2.

Mempromosikan PKLK Growing Hope kepada Universitas Teknokrat
Indonesia.

4.1

Tempat PKL
Penulis melakukan praktik kerja lapangan yang di PKLK Growing Hope

beralamat di Jln. Pulau Buton Perum Palmsville Residence Blok A1-A3 Jagabaya
II, Way Halim, Bandar Lampung, Lampung (35132). PKLK Growing Hope
bergerak pada bidang pendidikan dan pemberdayaan manusia dengan ketunaan
Disabilitas Intelektual- Down Sydrome, Autis, Tunarungu, Tunagrahita, Cerebal

Palsy. Keterangan denah tempat PKL penulis dapat dilihat pada gambar yang
terlampir di gambar 1.1 letak PKLK Growing Hope.

Gambar 1.1 Letak PKLK Growing Hope (Maps, 2018)

5.1

Jadwal Pelaksanaan PKL
Kegiatan PKL secara menyeluruh terdiri dari tahapan – tahappan kegaitan

yang harus diselesaikan secara berurutan. Berikut adalah tahapan – tahapan dalam
proses PKL hingga penyusunan laporan PKL berserta waktu penjadwalanya.

1.

Penentuan tempat PKL

: 6 Februari 2018

2.

Pengajuan permohonan PKL

: 6 Februari s.d 25 Februari 2017

3.

Pelaksanaan kegiatan PKL

: 17 April 2017 s.d 03 Juni 2017

4.

Penyusunan laporan PKL

: 17 Juli 2018

Adapun jadwal PKL dilakukan mahasiswa calon lulusan dimulai pada tahun
akademik semester genap 2016/2017.

NO
1

KEGIATAN
Pelaksanaan Kegiatan PKL
Waktu Kerja

TANGGAL
17 April 2017 s.d 03 Juni 2017
1. Senin – Jumat
Pukul 08.00 WIB s.d 16.30 WIB
2. Sabtu
Pukul 08.00 WIB s.d 12.00 WIB

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1

Sejarah Perusahaan
Awal mula berdiri tempat ini adalah sebuah keprihatinan dari pendiri

terhadap seorang anak yang saat itu berbeda dengan teman – temannya seusianya,
anak tersebut hanya mampu berteriak, tidak dapat berkomunikasi, tantrum (marah
secara berlebih) dan menyakiti diri sendiri. Akhirnya pendiri memberikan
pembelajaran tersendiri untuk anak ini dengan bekal ilmu yang seadanya dan
sebuah belas kasihan. Akhirnya pada tahun 2004 pendiri membuka sebuah tempat
privat dan kelas khusus untuk menangani anak tersebut. (Yayasan Harapan Masa
Depan Lampung;, 2015)
Pada tahun 2007 berdirilah sebuah pusat terapi untuk anak berkebutuhan
khusus yang terletak di komplek Gereja Bethel Indonesia (GBI) Villa Citra PKLK
Growing Hope memulai pelayanannya dulu Grow In Hope. Pada tahun 2007 s.d
2010 Grow In Hope membangun sebuah kerjasama dengan sebuah pusat terapi di
Jakarta yaitu Grahita Indonesia, disinilah cikal bakal Growing Hope berdiri,
setelah program kerjasama berakhir Grow In Hope mengubah nama menjadi
Growing Hope dengan alasan bahwa nama tersebut adalah nama pada sebuah
perjanjian kerjasama. Pada saat ini Growing Hope masih berada di bawah
Yayasan Mawar Sharon. Lalu pada tahun 2012 Growing Hope membentuk sebuah
Yayasan sendiri yaitu Yayasan Harapan Masa Depan Lampung karena Yayasan
Mawar Sharon akan memfokuskan pada pelayanan pendidikan umum/regular.
(Yayasan Harapan Masa Depan Lampung;, 2015)
Pada tahun 2012 Growing Hope mendapatkan ijin operasional Pendirian
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dengan nomor SK 531/IV.40/HK/2012.
PKLK Growing Hope melayani untuk pendidikan khusus mulai dari jenjang TK
sampai SMA, dan Layanan Khusus sebagai pusat terapi anak berkebutuhan
khusus. Sesuai dengan visi dan misi yang dijadikan sebagai pedoman PKLK
Growing Hope juga mendirikan pusat latihan kerja untuk para siswa mereka

dengan tujuan supaya anak – anak ini memiliki wadah atau pengalaman lebih
dahulu sebelum mereka dilepas untuk dapat bekerja secara mandiri. Tetapi jika
memang anak – anak ini tidak dapat untuk bekeja diluar secara mandiri PKLK
Growing Hope menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka sesuai dengan
kemampuan yang mereka miliki masing – masing dari setiap anak. (Yayasan
Harapan Masa Depan Lampung;, 2015)
Pada awal berdiri Growing Hope memiliki siswa berjumlah 30 siswa untuk
semua tingkat sekolah dan memiliki 14 staff pengajar yang terdiri dari 4 orang
guru dan 10 orang terapis. Kini growing hope memiliki 71 siswa untuk semua
jenjang yang terdiri dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Unit Terapi dan 20
tenaga pengajar guru dan terapis, 3 orang staff pengajar dan 3 orang pramu bakti.
Tidak hanya sebagai pusat pendidikan PKLK Growing Hope memberikan layanan
koseling tumbuh kembang anak baik untuk orangtua maupun untuk masyarakat
umum, dan Growing Hope rutin mengadakan workshop dan seminar tentang ABK
yang tujuannya untuk memberikan pengetahuan bagi orangtua, masyarakat dan
juga untuk sekolah – sekolah yang memiliki anak – anak berkebutuhan khusus
(sekolah inklusi). (Yayasan Harapan Masa Depan Lampung;, 2015)

2.2
2.2.1

Visi Dan Misi Perusahaan
Visi
Menjadikan sekolah dan latihan kerja yang efektif bagi peningkatan

kualitas Sumber Daya Manusia khusus Autis dan Keterbelakangan Mental.

2.2.2 Misi
1.

Mendirikan satuan pendidikan yang terpadu mulai dari unit Terapi,
TK, SD, SMP dan SMA.

2.

Mendirikan Unit Latihan Kerja.

3.

Mendirikan Unit Lanjutan untuk Kasus dengan Tingkat Keparahan
Berat.

2.2.3 Tujuan Sekolah
Mengacu

pada

Visi

dan

Misi

Sekolah,

tujuan

sekolah

dalam

mengembangkan pendidikan ini adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan budaya sekolah yang religius dan berkarakter.
2. Mendidik dan membina peserta didik dalam pengembangan ilmu,
moral, budi pekerti, social dan keterampilan yang memadai sesuai
bakat dan minat peserta didik.
3. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam bersosialisasi
dengan masyarakat umum secara wajar.

2.3

Peran Perusahaan dan Logo Perusahaan

2.3.1 Peran Perusahaan
PKLK Growing Hope berperan dalam memberikan pendidikan untuk anak
– anak dengan kebutuhan khusus dengan ketunaan Disabilitas Intelektual- Down
Sydrome, Autis, Tunarungu, Tunagrahita, Cerebal Palsy. PKLK Growing Hope
memberika layanan seperti
1. Pusat Terapi
2. Sekolah Khusus
3. Unit Pelatihan Kerja
4. Tempat bekerja/workshop

2.3.2 Logo Perusahaan
Arti dari logo PKLK Growing Hope adalah:
1.

Badan berwarna Ungu “Kasih Karunia Tuhan”
Membawa hidup anak autis dan keterbalakangan mental yang diperacaya
kedalam Kasih Karunis Tuhan.
a. Seluruh keluarga besar Growing Hope harus hidup dalam kepercayaan
yang sepenihnya kepada Tuhan

b. Perjuangan mendidik dan memberdayakan anak tidak mampu dilakukan
sendiri oleh keluarga besar Growing Hope tanpa anugrah dan
pertolongan dari Tuhan
c. Membawa siswa-siswi Growing Hope kepada karya penyelematan
Tuhan Yesus Kristus

2.

Kepala Berwarna Hijau “Kemampuan Mental”
Meningkatkan kemapuan mental anak. Focus layanan Growing Hope adalah
untuk mengembangkan kemampuan mental anak sehingga dapat mendiri
berdaya guna melalui program dan keterampilan yang relevan.

3.

Lengkungan Cahaya berwarna Kuning “Harapan”
Setiap anak memiliki harapan untuk berkembang. Setiap siswa Growing
Hope memiliki harapan untuk berkembang bagaimanapun kondisi yang
dimiliki

setiap

siswa

pendidik

harus

mempercayai

bahwa

segala

kemungkinan dapat terjadi jika diperlukan usaha maksimal.
4.

Percikan Sinar Berwarna Hijau “Kepudulian Masyarakat”
Harapan yang memiliki setiap anak akan diraih bersama dengan orang –
orang yang mengasihi mereka. Kepedulian masyarakat dan Tim pendidik
Growing Hope yang memiliki kasih sayang besar terhadap siswa akan
mengalahkan setiap rintangan yang dihadapi dalam melaksanakan misi
pendidikan dan perberdayaan dengan tuntas.

Gambar 2.1 Logo PKLK Growing Hope (Yayasan Harapan Masa Depan
Lampung, 2015)

2.4

Struktur Organisasi
Untuk mengetahui bidang kerja di PKLK Growing Hope dapat dilihat pada

gambar struktur organisasi PKLK Growing Hope.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan (Yayasan Harapan Masa Depan Lampung, 2015)

2.5

Kegiatan Umum Sekolah
PKLK Growing Hope adalah sebuah lembaga pendidikan yang menangani

anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) autis dan retardasi mental. Fungsi utama
PKLK Growing Hope adalah memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak
dengan kebutuahan khusus (ABK) Terapi, sekolah (TK, SD, SMP, SMA), dan
workshop (Pusat pelatihan).
Kegiatan utama yang dilakukan di PKLK Growing Hope adalah,
memberikan pengajaran (dalam bidang akademik), melatih kemandirian siswa
(siswa diajarkan untuk membantu dirinya sendiri seperti memakai kaos kaki,
sepatu, baju, house keping). Pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian,
ketatausahaan sekolah, serta keamanan di PKLK Growing Hope.
PLKL Growing Hope di bagi menjadi 3 (tiga) unit besar yaitu unit sekolah,
unit terapi dan unit latihan kerja, dimana ketiga devisi ini saling berkaitan satu
sama lain. Unit terapi menopang unit sekolah, bagi anak-anak yang belum mampu
untuk sekolah akan mendapatkan terapi yang fungsinya untuk mempersiakan anak
tersebut dan tidak lepas di situ saja apabila anak tersebut sudah berada pada unit
sekolah anak akan tetap mendapatan terapi sampai anak tersebut mandiri. Mandiri
di sini di artikan bahwa anak sudah mampu merawat dirinya, mampu berinteraksi
dengan baik, dan sudah memiliki keterampilan. Dan disini peran dari unit
keterampilan adalah mencari dan memberikan keterampilan pada anak untuk
dapat diasah dengan baik, pada unit keterampilan sendiri ada beberapa
keterampilan bagi anak – anak ini yaitu kerajinan tangan, tata boga, melukis,
PKLK Growing Hope adalah wadah yang disediakan untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus, sehingga mereka tidak kehilangan masa depan mereka,
seperti Motto PKLK Growing Hope “Karena Masa Depan Sungguh Ada, dan
Harapanmu Tidak Akan Hilang”, bahawa anak-anak ini memiliki kesempatan
yang sama seperti anak-anak yang lain walaupun mereka memiliki sebuah
keterbatasan diri.
Secara garis besar, PKLK Growing Hope memiliki tugas dan fungi pokok,
diantaranya:

2.4.1

Tugas Pokok
Melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak dengan kebutuhan

Khsusus Autis dan Keterbelakangan Mental.

2.4.2

Fungsi Pokok
Fungsi pokok PKLK Growing Hope adalah:
1. Melayani anak yang memiliki kemampuan dengan kasih
2. Mengupayakan perkembanagan yang optimal dalam segala konidisi
anak, bekerjasama dengan orangtua dalam memberikan pendidikan
yang terbaik bagi anak khusus.
3. Sebagai wadah bagi anak yang memerlukan pendidikan khusus
(terapi) dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.
4. Sebagai tempat melayani bagi setiap oarang yang terbeban dalam
pelayanan anak khusus.
5. Sebagai rekan bagi Pemerintah dalam membantu menangani anakanak yang memerlukan penanganan khusus.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1

PELAKSANAAN PKL
Maria TITIS WULANDARI, NPM 13312349

3.2

Bidang Kerja
Selama melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) penulis ditempatkan

dibagian Tata Usaha Sekolah (Staff Admistrasi Sekolah). Tugas pokok yang harus
dilakukan adalah sebagai pelaksana urusan administrasi kesiswaan, pelaksana
urusan administrasi kepegawaian, pelaksana urusan administrasi persuratan dan
pengarsipan.

3.3

Pelaksanaan Kerja
Pada saat penempatan mahsiswa di tempat PKL

penulis melakukan

tugas/pekerjaan seperti biasa yang dilakukan sebelumnya, hal ini dikarenakan
tempat PKL penulis adalah tempat penulis bekerja. Pekerjaan yang dilakukan
sesuai dengan bidang kerja yang ditempatkan oleh pihak PKLK Growing Hope
kepada penulis. Situasi kerja pada saat penulis ditempatkan sebagai mahasiswa
praktik kerja lapangan yaitu PKLK Growing Hope sedang menyiapkan proses
akreditasi sekolah, rapat koordinasi tahunan sekolah, persiapan ujian akhir
semester genap bagi semua peserta didik.
Pelaksanaan kerja yang dilakukan adalah:
1.

Pelaksanaan urusan administrasi kesiswaan
Pada bidang ini penulis memiliki tugas untuk melayani guru dan masyarakat
berkaitan dengan data siswa, membuat surat keterangan siswa, membuat
data statistik siswa, mengumpulkan dan mencetak buku rapot siswa,
membuat catatan tentang perkembangan belajar siswa dan lulusan, membuat
laporan.
Melayani guru dan masyarakat berkaitan dengan data siswa, di sini penulis
diminta untuk memberikan data yang sebenar – benarnya. Bagi guru data
siswa digunakan sebagai bahan materi pembelajaran, sedangkan bagi

masyarakat data siswa digunakan sebagai data penelitian. Tidak hanya
terpaut pada data siswa saja, penulis juga bertugas untuk memberikan data
yang sebenar – benarnya tentang sekolah kepada calon siswa baru atau
masyarakat yang ingin mengetahui tentang proses belajar mengajar, kondisi
sekolah, dan infromasi menganai adminitrasi sekolah.
Pembuatan data statistik digunakan sebagai bahan pelaporan dalam rapat
koordinasi sekolah, laporan ini digunakan untuk mengukur keadaan siswa
setiap tahun.
Mengumpulkan dan mencetak buku rapot siswa, penulis bertanggungjawab
dengan keadaan rapot seluruh siswa. Setiap mendekati akhir tahun ajaran
staff administrasi akan melakukan pengecekan terhadap seluruh buku rapot
jika ada yang mengembalikan buku rapot makan staff administrasi akan
menyampaikan kepada orangtua untuk mengumpulkan buku rapot lewat
perantara guru kelas masing – masing siswa, dan bagi siswa baru maka
penulis wajib mencetkan buku rapot bagi siswa tersbut ini berlaku bagi
siswa lama yang buku rapotnya sudah habis. Buku rapot bagi siswa TK dan
Terapi menggunakan format yang sudah dibuat oleh pihak sekolah tetapi
bagi siswa SD, SMP, dan SMA format rapot yang digunakan sesuai dengan
ketetapan yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
Data catatan tentang perkembangan belajar siswa dan lulusan digunakan
pada saat pengumpulan dokumen – dokumen yang berakitan dengan
akreditasi sekolah.
Pembuatan laporan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya laporan akan
diberikan kepada UTP Wilayah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung Subdit PKLK.

2.

Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian
Pada bidang ini penulis memiliki tugas untuk membuat daftar hadir guru dan
karyawan, membuat laporan keadaan guru, jabatan di sekolah, pengawas dan
tenaga kependidikan, membuat program kerja, membuat laporan.

Daftar hadir guru dan karyawan akan dibuat setiap bulan dan direkap dalam
bentuk laporan yang akan diberikan kepada bagian keuangan untuk proses
penghitungan penggajian setiap bulan.
Laporan keadaan guru, jabatan di sekolah, pengawas dan tenaga
kependidikan didapat dari absen harian yang diisi oleh seluruh pendidik dan
tenaga kependidikan dan Surat Keputusan (SK) mengajar yang dibuat oleh
kepala sekolah.
Selanjutnya akan dibuat dalam laporan bulanan yang akan dikirimkan
kepada UTD wilayah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung Subdit PKLK.

3.

Pelaksanaan urusan administrasi persuratan dan pengarsipan
Pada bidang ini penulis memiliki tugas untuk membuat surat dinas,
membuat surat undangan, membuat surat edaran, membuat surat tugas, dan
membuat surat keterangan,
Surat dibuat berdasarakan kebutuhan, surat dinas akan dibuat jika utusan
dari sekolah yang mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan atau instansi terkait. Biasanya surat dinas dibuat setiap
awal bulan sebagai pengantar dari lampiran laporan keadaaan siswa dan
guru.
Surat edaran ini biasanya dutujukan kepada orangtua/walimurid berkaitan
dengan pemberitahuan atau undangan berkaitan dengan proses belajar siswa
disekolah.
Surat keterangan akan dibuat jika ada siswa yang mewakili sekolah dalam
kegiatan perlombaan se-provinsi.
Surat tugas dibuat berdasarkan surat undangan yang diberikan instansi lain
bagi sekolah berkaitan dengan sebuah kegiatan.

Selain tugas pokok yang dijelaskan diatas penulis juga diberi tugas
tambahan yaitu menjadi sekertaris Bantuan Operasional Pemerintah, di sini
penulis bertugas untuk membuat proposal untuk diserahkan kepada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, setelah itu jika proposal disetujui maka

penulis mempunyai kewajiban untuk membuat laporan secara tertulis berkaitan
dengan penggunaan dana. Selain itu penulis memiliki tugas tambahans sebagai
panitia akreditasi sekolah yang menjabat sebagai sekertaris dan membantu kepala
sekolah sebagai Tim perangkat Tenaga Pendidik (Tendik). Tugas sekertaris
penitia akreditasi adalah menyiapkan setiap berakas/dokumen yang diperlukan
oleh tim perangkat yang lain, begitupun dengan perangkat tendik penulis bertugas
untuk mengumpulkan semua berkas yang berkaitan dengan tenaga pendidik.

3.4

Kendala yang Dihadapi
Kendala yang dihadapi penulis selama melakukan praktik kerja lapangan di

PKLK Growing Hope adalah:
1.

Kurangnya manajemen waktu
Pada saat melakukan tugas harian, penulis tidak membuat sebuah catatan
harian sehingga ada beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan atau
diabaikan. Sebagai contoh adalah ketika mempersiapakan rapot koordinasi
sekolah yang berbarengan dengan ujian akhir semester siswa. Beberapa
point terlewat seperti persiapan berkas untuk ujian akhir semester dan pada
saat distribusi soal menjadi sangat dekat sekali dengan pelaksanaan ujian
akhir sekolah. Selain itu ketika proses akreditasi sekolah dalam hal
mempersiapkan dokumen yang diperlukan oleh para tim ada yang tertinggal
karena hal yang dibutuhkan oleh tim tidak dicatat dengan baik.

2.

Tidak adanya Standar Operating Procedure (SOP)
Dengan tidak adanya Standar Operating Procedure (SOP) tidak adanya
pemahaman kerja yang sistematis. Hal ini berdampak pada kebingungan
sebuah sistem. Standar Operating Procedure (SOP) yang diterapkan di
PKLK Growing Hope hanya berbatas pada sistem koordinasi setiap tim. Di
mana setiap unit memiliki kepala masing – masing dan kepala unit yang
akan bertanggung jawab terhadap unit tersebut. Tetapi, dalam prosedure
administrasi tidak diterapkan Standar Operating Procedure tersebut sehingga
yang terjadi adalah petugas tata usaha sekolah (staff administrasi)
melakukan tugasnya sesuai dengan isntruksi yang diberikan oleh kepala

sekolah. Sehingga kesan yang terjadi petugas dipandang seperti tidak
professional dalam melakkan tugasnya. Dan ketika pengumpulan berkas
akreditasi banyak dokumen yang diperlukan tidak ada, dan harus dibuat
pada saat itu juga. Jadi, dengan tidak adanya SOP ini kegiatan administrasi
pengarsipan tidak berjalan dengan baik atau bahkan terlewat pada masa
waktu sebelumnya.

3.

Tidak adanya sistem database
Dengan tidak adanya sistem database di sini terjadi sebuah kendala pada saat
pengumpulan dokumen akreditasi, banyak data yang diperlukan tidak ada.
Contohnya sepeti data lulusan siswa tahunan, data perolehan buku
perpustakaan setiap tahun, data – data tersebut tidak ada sehingga sekolah
harus membuat data dengan membuat sebuah perkiraan atau dapat
diakatakan bahwa data yang dibuat keakuratanya tidak dapat dipertanggung
jawabkan secara administrasi.

3.5

Cara Mengatasi Kendala
Cara untuk mengatasi kendala yang ada di PKLK Growing Hope, berikut

solusi dari masalah yang ada adalah:
1. Membuat buku harian kerja.
Di dalam buku Panduan Kerja Tenaga Administrasi Sekolah/Madarsah
terdapat from buku kegiatan harian. Buku ini dapat membantu staff dalam
menyelesaikan tugasnya dan berfugasi sebagai kontrol pekerjaan.
2. Membuat Standar Operating Procedure (SOP)
Menurut Endah Nur Fatimah, Dkk (2015 :51) memiliki tujuan utama yaitu
memberikan panduan atau pedoman kerja agar kegiatan perusahaan dapat
terkontrol dengan baik. Dengn terkontrolnya kegiatan, tentunya target
yang ibin dicapai dapat terwujud secara maksimal. Tujuan lain dari SOP
adalah:
a. Menjaga konsisten kerja setiap petugas, pegawai, dan semua tim unit
kerja;

b. Memperjelas alur tugas, wewenang serta tanggung jawab setiap unit
kerja;
c. Mempermusah proses pemberian tugas serta tanggung jawab kepada
pegawai yang menjalankannya;
d. Mempermudah proses monitoring dan fungsi kontrol dari setiap proses
kerja;
e. Mempermudah proses pemahaman staf secara sistematis dan
menyeluruh;
f. Mempermudah dalam mengetahui terjadinya kegagalan, ketidak
efesienan proses kewenangan pegawai;
g. Menghindari kesalah – kesalahn proses kerja;
h. Menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi;
i. Melindungi organisasi atau unit kerja dari berbagai bentuk kesalahan
administrasi;
j. Memberikan

keterangan

tentang

dokumen

–

dokumen

yang

dibutuhkan dalam proses kerja;
k. Menghemat waktu program training, karena Standar Operating
Procedure (SOP) tersusun secara sistematis.
Dalam menjalankan opersional perushaan, peran pegawai memiliki
kedudukan dan fungsi yang signifikan. Oleh karena itu diperlukan standar
– standar operasi prosedur sebagai acuan kerja secara sungguh – sungguh
untuk menjadi sumber daya manusia yang professional, handal sehingga
terwujud visi dan misi oraganisasi atau perusahaan.

3. Membuat sistem database
Database adalah kumpulan berbagai data dan informasi yang etrsimpan
dan tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa,
diolah atau dimanipulasu dengan menggunakan program computer untuk
mendapat infromasi dari basis data tersebut. Pada dasarnya penggunaa
database sudah sangat banyak diterapkan dalam bidang apapun. Perbedaan
sistem basis data dengan sistem file adalah :

Penggunaan sistem basis data :
a. Adanya program untuk memasukan seluruh data
b. Program untuk mengecek seluruh data.
c. Data disimpan dalam sebuah sistem yang saling terhubung

Lalu kekurangan dari sistem file adalah;
a. Kelebihan data dan tidak konsisten
b. Kesulitan dalam mengakses data
c. Data terpisah

Melihat keuntungan yang didapat dalam sistem database maka perlu dibuat
sistem database administrasi terpusat. Tujuan dari sistem administrasi
terpusat ini adalah sebagai bentuk perapian dan menjaga keamanan data.
Data yang disimpan tidak akan hilang walaupun sudah bertahun – tahun di
simpan dan pastinya memudahkan aktifitas untuk memperoleh informasi.

BAB IV
PENUTUP

4.1

Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang ada dari hasil PKL di PKLK Growing Hope dapat

diambil kesimpulan :
1. Mahasiswa dapat menjadi seorang yang disiplin, seperti datang ke
sekolah 60 menit sebelum jam kerja dimulai, jika diberi tugas harus
diselesaikan sebelum waktu tugas itu dikumpulkan.
2. Mahasiswa

dapat

menerapkan

ilmu

pengetahuanya

selama

di

perkuliahan. Seperti kecakapan intrapersonal, kemampuan berbicara,
kemampuan

untuk

menyelesaikan

tugas,

kemampuan

untuk

mengoperasikan komputer.
3. Mahasiswa dapat menjalin koordinasi yang baik dengan tim kerja,
seperti selalu mengkomunikasikan setiap kendala yang dihadapai dan
juga saling memberikan informasi berkaitan dengan pekerjaan. Saling
mendukung dengan tugas yang diberikan oleh atasan. Mencari sebuah
solusi yang tepat untuk sebuah masalah. Contohnya adalah ketika
mahasiswa mengalami kendala yang berkaitan dengan semua data yang
ada di PKLK Growing Hope.

4.2

Saran
Berdasarkan kesimpulan dan kendala dari hasil pengamatan selama

melakukan PKL di PKLK Growing Hope yang penulis peroleh maka diajukan
saran kepada pihak PKLK Growing Hope dan kepada Universitas Teknokrat
Indonesia.

Saran kepada pihak PKLK Growing Hope
1.

Dapat membuka akses seluas – luasnya kepada setiap mahasiswa yang akan
melakukan praktik kerja lapangan atau melakukan penelitian.

2.

Menambah jumlah sumber daya manusia yang berkompeten pada
bidangnya. Sehingga dapat terwujud sebuah sistem kerja yang efektif bagi
semua devisi yang ada di PKLK Growing Hope.

Saran kepada pihak Universitas Teknokrat Indonesia :
1.

Bagi mahasiswa yang belum bekerja atau yang melakukan praktik kerja
lapangan pada sebuah instansi sebaiknya harus memperhatikan benar –
benar tempat tersebut, supaya dalam proses pembuatan laporan tidak
memiliki kendala. Pemilihan tempat PKL dapat disesuaikan dengan bidang
latar pendidikan yang ditempuh pada saat itu.

2.

Bagi setiap mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk menganalisis
sebuah masalah dan menyelesaikannya secara ilmiah dan dengan cara cepat
dan tepat.
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