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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan dan diterapkan di suatu perusahaan. Pada 

laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala 

atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di 

perusahaan Pesona Digital Printing Bandar Lampung selama 2 bulan terhitung 

sejak 20 Juli 2020 sampai 19 September 2020.  

Penempatan PKL pada perusahaan ini berada pada bagian Opeasional. 

Bagian operasional ini memiliki tugas antara lain desainer, operator mesin cetak 

banner, cetak mug, sablon baju, stiker, dan sablon topi.  

Penerapan ilmu dari Ms. Office dan Desain Grafis dan ilmu pengoperasian 

alan perusahaan. Serta pengalaman kerja sebagai bekal menghadapi dunia kerja 

nantinya 

 

 

Kata Kuci : PKL, Pesona Digital Printing, Desain Grafis. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan tidak saja 

menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan kerja, dengan 

demikian produktivitas kerja juga akan meningkat (Sugiyono, 2016). Salah satu 

bentuk pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan 

kerja mahasiswa yang duduk di bangku perkuliahan adalah dengan kegiatan 

Praktek Kerja Lapangan (PKL). 

Berdasarkan buku pedoman (FTIK Universitas Teknokrat Indonesia, 2018), 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu kegiatan penerapan teori yang 

diperoleh mahasiswa di bangku perkuliahan pada suatu lapangan pekerjaan. Yang 

bertujuan untuk melatih mahasiswa agar mengenal situasi dunia kerja sekaligus 

untuk meningkatkan kualitas mahasiswa itu sendiri. 

Salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam 

pendidikan Strata 1 (S1) Sistem Informasi adalah melalui Program Praktek Kerja 

Lapangan yang merupakan sarana penting bagi pengembangan diri dalam dunia 

kerja yang nyata. Jadi kegiatan PKL ini dapat memberikan kontribusi yang berarti 

bagi perkembangan mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebaik baiknya sebelum 

memasuki dunia kerja dan perkembangan kompetensi di Universitas Teknokrat 

Indonesia. Kegiatan PKL ini dilaksanakan oleh mahasiswa yang sudah menjalani 

semester 6 dan memenuhi syarat-syarat PKL. 

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan pada semester pendek genap 

tahun ajaran 2019/2020 dari tanggal 20 Juli sampai dengan 19 September 2020 di 

Perusahaan Pesona Digital Printing yang berlokasi Jl. ZA. Pagar Alam No. 34 D 

Gedung Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Untuk mengetahui profil 

bisnis dan proses bisnis yang terjadi pada perusahaan atau instansi tersebut. Teori-

teori yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan 

dikantor Perusahaan Pesona Digital Printing Kota Bandar lampung. Dalam hal ini 

dapat menjadi proses perbandingan, bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang 

ditemui dalam prakteknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 
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Pesona Digital Printing Bandar Lampung merupakan Perusahaan digital printing 

yang didirikan pada tahun 2012 yang diketuai oleh Bapak Fiktoriodison dengan 

status bersertifikat. Pesona Digital Printing saat ini melayani produk Cetak banner, 

kaos, topi, stiker, gelas mug, id card.  

 

1.2. Tujuan PKL 

Adapun tujuan dari PKL ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat di perkuliahan. 

2. Memberikan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa calon lulusan 

saat di dunia kerja.  

3. Memberikan peangalaman kerja yang menunjang kesiapan diri sebagai bekal 

menghadapi dunia kerja. 

 

1.3. Kegunaan PKL 

Manfaat dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yaitu:  

a.  Bagi Mahasiswa  

1. Mahasiswa dapat mengakomodasikan antara konsep atau teori yang diperoleh 

dari perkuliahan dengan kenyataan operasional lapangan kerja sesungguhnya.  

2. Mahasiswa dapat meningkatkan dan memantapkan sikap profesional untuk 

masuk ke lapangan pekerjaan yang sebenarnya.  

3. Sebagai acuan untuk bekerja nantinya.  

b.  Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (UTI)  

1. Sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan.  

2. Merupakan sarana komunikasi langsung di antara pihak fakultas dengan 

perusahaan.  

3. Sebagai media kerja sama antara lingkungan kerja dan kampus.  

c.  Bagi Perusahaan  

1. Memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kualitas 

perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam bidang Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM).   

2. Membantu menyelesaikan pekerjaan karyawan. 
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1.4. Tempat PKL 

Adapun tempat pelaksanaan PKL ini adalah PESONA DIGITAL PRINTING 

yang berlokasi. Berikut lokasi praktik kerja lapangan menurut Google Maps 2020 

yang ditampilkan pada Gambar 1.1. 

Gambar 1.1. Rute dari Universitas Teknokrat Indonesia menuju Pesona Digital 

Printing. 

 

1.5. Jadwal Waktu PKL 

PKL dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 19 September 

2020 dan berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Dengan jadwal efektif 6 hari 

kerja dalam satu minggu. Pada hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai pukul 08.00 

WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1. Sejarah Umum  

 Berdasarkan pamflet resmi (terlampir) PESONA DIGITAL PRINTING 

Bandar Lampung merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

percetakan Sejak tahun 2012. Pesona Digital Printing didirikan oleh Ade Utami dan 

telah terdaftar sebagai PT. Pesona Karya Semesta dengan nomor SIUP 

510.2.3./00033/30. 15/lll.27.2/ll/2015 dan surat izin gangguan (H0) Nomor 

504.1/00315/30/15/15/lll.27/2015, bertempat di Jl. ZA. Pagar Alam No. 34 D 

Gedung Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung dari awal berdiri hingga 

sekarang. PT. Pesona Karya Semesta sendiri memiliki dua sub usaha yakni Pesona 

Digital Printing yang mengerjakan urusan percetakan dan Pesona Edutaiment yang 

menawarkan produk-produk mainan edukasi anak-anak. 

 Pesona Digital Printing Bandar Lampung saat ini memiliki 26 karyawan yang 

mengerjakan beberapa produk seperti Cetak banner, kaos, topi, stiker, gelas mug, 

id card. Perusahaan Pesona Digital Printing memiliki jaringan luas terdapat banyak 

agen mitra di berbagai daerah di Lampung. Agen adalah pihak luar perusahaan yang 

tidak memiliki peralatan dan bekerja sama dengan Pesona Digital untuk keperluan 

cetak produk. Sedangkan mitra adalah pihak luar perusahaan yang memiliki 

peralatan cetak produk dan bekerja sama dengan perusahaan ketika ada pesanan 

dari konsumen. 

 Pesona Digital Printing mengutamakan produk yang terjangkau sesuai 

budget, proses order sangat mudah cukup dengan mengirimkan file melalui 

email/WA, barang dapat di kirim ke tempat konsumen, berkualitas hasil cetak 

sesuai dengan spesifikasi pesanan, karena proses produksinya sesuai standar 

perusahaan, professional proses cetak dilakukan oleh tim yang terlatih dan memiliki 

kemampuan sesuai dengan bidangnya, tepat waktu proses produksi hingga barang 

jadi sesuai dengan waktu yang telah disepakati, peduli lingkungan salah satu 

komitmen kami bermanfaat untuk lingkungan sosial dengan cara mengalokasikan 

anggaran 10% dari laba setiap bulannya untuk berbagai program pemberdayaan,  
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amal & sosial. Berikut ini adalah gedung kantor Pesona Digital Printing yang dapat 

dilihat pada gambar 2.1 

 

 

Gambar 2.1. Kantor Pesona digital Printing 

 

2.2.  Visi dan Misi Tahun 2020 

Visi Dari Perusahaan Adalah 

Menjadikan perusahaan yang memiliki kemanfaatan besar, serta peran yang 

luas untuk penigkatan kesejahteraan masyarakat dan kejayaan bangsa 

Indonesia, menguatkan kami untuk memiliki budaya Pesona Digital Printing. 

 

Misi Dari Perusahaan Adalah 

1. Senantiasa menjalankan seluruh aktivitas, dengan berorientasi pada nilai 

nilai agama 

2. Senantiasa berkomitmen menjaga integritas personal dan perusahaan 

memiliki kesesuaian antara pikiran, ucapan tindakan kepada siapapun, serta 

menjaga rasa saling percaya 
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1.3.  Logo dan Isi Lambang 

 Logo Pesona Digital Printing dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut 

 

Gambar 2.2. Logo Pesona Digital Printing 

 

 Isi Lambang Pesona Digital Printing Adalah 

1. Garis P 

Melambangkan bentuk perusahaan dengan nama PESONA 

2. Tulisan dan Warna 

Tulisan “Pesona” melengkung di atas mengandung makna identitas 

Perusahaan yang penuh dengan harapan agar selalu menjadi perusahaan 

yang unggul. 

3. Latar Belakang 

Warna Putih menggambarkan dalam kesucian karena dalam menjalankan 

pekerjaan harus dalam kegembiraan. 

4. Warna Merah Pada Huruf P  

Warna yang beraura kuat, memberi arti gairah dan memberi energi untuk 

menyerukan terlaksananya suatu Tindakan dalam perusahaan. 

5. Warna Biru Pada Huruf P 

Biru muda membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan 

konsentrasi, hal ini dikarenakan warna biru mampu memberi kesan 

profesional dan kepercayaan dalam sebuah perusahaan. 
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6. Warna Kuning Pada Huruf P 

Mengarah pada warna yang paling bahagia, menyolok dan juga menyatu 

dengan ekstrovert.  

7. Warna Hijau Pada Huruf P 

Warna yang identik dengan alam dan mampu memberi suasana yang santai 

dalam melayani pelanggan. 

1.4.  Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi pada Perusahaan PESONA DIGITAL PRINTING     

Bandar Lampung ditunjukkan dalam Gambar 2.2 sebagai berikut : 

 

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Pesona Digital Printing tahun 2020 

Sumber : Wawancara dengan Pembimbing PKL di perusahaan  

 

1.4.1.  Tugas dan Fungsi 

     Berikut ini adalah tugas dan fungsi yang berlaku di Pesona Digital 

     Printing: 

1. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan 

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai 

Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta 

memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap 

pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan 
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Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang undangan yang 

berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perseroan. 

a. Melakukan pengawasan secara umum  

b. Memberikan nasihat kepada direksi  

c. Wakil pemegang saham  

d. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham 

apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan 

e. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang 

disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan 

f. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum 

Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila   diminta 

g. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris 

dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan 

h. Membentuk Komite Audit 

 

2. Dewan Direksi 

Instisusi ekonomi yang membantu memecahkan permasalahan agensi 

yang melekat dalam perusahaan public. Sehingga dewan direksi 

merupakan mekanisme givernance yang penting, karena dapat 

memastikkan bahwa manajer mengikuti kepentingan perusahaan. Dewan 

direksi mempunyai beberapa wewenang dalam perusahaan untuk 

mengasilkan produk yang nantinya akan diberikan pengaruh bagi kinerja 

keuangan perusahaan. 

 

3. General Manager 

General manager adalah manajer yang memiliki semua tanggung jawab 

semua pejabat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Beberapa unit 

fungsional yang mengelola beberapa atau semua manajer fungsional 

dikelola oleh general manager. 
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a. Merencanakan dan mengendalikan kebijakan perusahaan sehingga 

mereka bekerja secara optimal 

b. Merencanakan, mengimplementasikan, mengoordinasikan, memantau 

dan menganalisis semua kegiatan komersial perusahaan 

c. Memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawannya 

d. Mengelola operasi perusahaan sehari-hari 

e. Memutuskan dan kembangkan pedoman untuk pengembangan lebih 

lanjut dari perusahaan 

f. Mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan 

g. Merencanakan, mengelola, dan memantau proses penganggaran di 

perusahaan 

General Manager dalam melaksanakan tugasnya dibatu oleh 

Administrasi & Finance  

a. Adiministrasi & Finance, mempunyai tugas sebagai berikut  

i. Membantu General Manager dalam bidang tugasnya; 

ii. Mengarsipkan dokumen soft dan hard file; 

iii. Membuat surat yang akan dibutuhkan perusahaan; 

iv. Melakukan quality control penggunaan RAB perusahaan; 

v. Mengelola kas kecil; 

vi. Melakukan order pembelian bahan baku; 

vii. Melakukan evaluasi keuangan; 

viii. Menyajikan laporan keuangan. 

b. Cashier, mempunyai tugas sebagai berikut: 

i. Membantu General Manager dalam bidang tugasnya; 

ii. Menerima uang hasil dari menarik ongkos cetak; 

iii. Mengatur pembelian bahan baku percetakan. 

 

4. Manager Operasional 

a. Menekan biaya pengeluaran operasional seminim mungkin. 

b. Melakukan eliminasi terhadap pengeluaran operasional yang tidak 

penting.  
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c. Mengembangkan inovasi tentang operasional agar berjalan dengan 

baik. 

d. Meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. 

e. Mengawasi persedian barang distribusi, penyedia jasa, dan letak 

fasilitas operasional. 

f. Melakukan pertemuan rutin secara berkala dengan direktur, guna 

mencapai visi dan misi perusahaan. 

g. Mengawasi kualitas produk. 

Manager Operasional dalam melaksanakan tugasnya dibatu oleh: 

a. Frontliner 

Frontliner, mempunyai tugas sebagai berikut: 

i. Membantu Manager Operasional dalam bidang tugasnya; 

ii. Menjaga keamanan & kenyamanan pelanggan; 

iii. Membantu proses pengiriman barang offline. 

b. Operator 

Operator, mempunyai tugas sebagai berikut : 

i. Membantu Manager Operasional dalam bidang tugasnya; 

ii. Membantu proses pencetakan benner; 

iii. Menyeting proses benner. 

c. Designer 

Designer, mempunyai tugas sebagai berikut:  

i. Membantu Manager Operasional dalam bidang tugasnya; 

ii. Menerima file desain dari pelanggan; 

iii. Mengerjakan desain yang akan dibuat. 

d. Finishing 

Finishing, mempunyai tugas sebagai berikut : 

i. Membantu Manager Operasional dalam bidang tugasnya; 

ii. Memperindah hasil cetakan benner agar lebih awet & 

tampilannya menarik. 
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e. Packing 

Packing, mempunyai tugas sebagai berikut : 

i. Membantu Manager Operasional dalam bidang tugasnya; 

ii. Melakukan pengepakan barang untuk dikirim; 

iii. Membuat list stock opname persediaan; 

iv. Melakukan penataan persediaan digudang. 

 

 

5. Manager Marketing 

a. Membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana 

umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan/keputusan 

atas segala rancang bangun dan implementasi manajemen pemasaran, 

penjualan dan promosi ke arah pertumbuhan dan perkembangan 

perusahaan. 

b. Mengarahkan karyawan untuk meningkatkan seluruh sumber daya yang 

ada secara optimal bagi kepentingan perusahaan. 

c. Memberikan kemampuan profesional secara optimal bagi kepentingan 

perusahaan. 

d. Menyusun, mengatur, menganalisis, mengimplementasi dan 

mengevaluasi manajemen pemasaran, penjualan dan promosi secara 

bertanggungjawab bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan 

e.  Melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja 

manajemen pemasaran, penjualan dan promosi bagi kepentingan 

perusahaan. 

f. Menciptakan suasana tenang, damai dan enerjik terhadap seluruh 

aktivitas perusahaan. 

g. Mengarahkan seluruh karyawan untuk bekerja secara profesional, 

efisien dan efektif. 

h. Merealisasikan dan melaksanakan rencana-rencana serta prosedur-

prosedur yang diterapkan melalui pendelegasian wewenang pada 

departemen pemasaran, penjualan dan promosi, yang berada di bawah 
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tanggung jawabnya. Manager Marketing dalam melaksanakan tugasnya 

dibatu oleh : 

a. Content Creator 

Content Creator, mempunyai tugas sebagai berikut; 

i. Membantu Manager Operasional dalam bidang tugasnya; 

ii. Membuat postingan/konten desain harian; 

iii. Membuat produk desain permainan. 

b. Digital Marketing 

Digital Marketing, mempunyai tugas sebagai berikut; 

i. Membantu Manager Operasional dalam bidang tugasnya; 

ii. Memberikan pemasaran & branding produk secara digital; 

iii. Memanfaatkan media email untuk melakukan pemasaran; 

iv. Memanfaatkan semua media social. 

c. Customer Service 

Customer service, mempunyai tugas sebagai berikut; 

i. Membantu Manager Operasional dalam bidang tugasnya; 

ii. Melayani pelanggan dengan memberikan informasi produk dan 

layanan;  

iii. Bertindak sebagai penghubung antara pelanggan dan perusahaan; 

iv. Membantu dengan keluhan, pesanan, kesalahan, pertanyaan 

akun, tagihan, pembatalan, dan pertanyaan lainnya;  

v. Menyelesaikan masalah produk dan layanan Pekerjaan layanan 

pelanggan mungkin memiliki berbagai perubahan dan 

menggabungkan berbagai metode termasuk lingkungan pusat 

panggilan atau interaksi tatap muka. 

d. Sales 

Sales, mempunyai tugas sebagai berikut; 

i. Membantu Manager Operasional dalam bidang tugasnya; 

ii. Memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen; 

iii. Merencanakan produk; 

iv. Menetapkan harga; 

v. Merencanakan promosi; 
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vi. Melayani konsumen. 

e. Kemitraan & Konsumen 

Kemitraan & Konsumen, mempunyai tugas sebagai berikut; 

i. Membantu Manager Operasional dalam bidang tugasnya; 

ii. Menjalin kerja sama usaha antara perusahaan kecil dengan 

pengusaha menengah/besar sehingga saling menguntungkan; 

iii. Melakukan pelayanan konsumen; 

iv. Memberikan produk yang bagus kekonsumen. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1. PELAKSANAAN PKL LUTFI AFANDI RIZAL, NPM 17311329 

 

3.1.1. Bidang Kerja 

Selama melaksanakan kegiatan PKL di Pesona Digital Printing, dibawah 

bimbingan Bahari Rahmat Septian, S.Kom, Penulis ditempatkan pada bagian 

Operasional yakni sebagai Desainer. Pada bagian ini bertugas 

1. Membuat desain dan melakukan revisi untuk konsumen yang belum memiliki 

desain siap cetak. 

2. Melakukan list pada desain siap cetak yang diteruskan oleh customer service 

(CS) dari konsumen atau desain yang dibuat penulis sesuai permintaan 

konsumen. 

3. Membuat Surat Perintah Kerja (SPK) yang akan diberikan kepada operator 

mesin cetak banner. 

 

3.1.2. Pelaksanaan Kerja 

 Kegiatan yang dilakukan Penulis saat PKL di Pesona Digital Printing 

sebagai desainer. Jadi setiap hari Penulis bertanggung jawab untuk membuat sebaik 

mungkin desain yang diminta oleh konsumen ataupun melakukan list pada desain 

banner konsumen yang siap cetak. Kegiatan yang dilakukan penulis dapat dilihat 

pada gambar 3.1 berikut 

 

Gambar 3.1. Kegiatan desainer 
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Adapun tahapan pekerjaan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Membuat desain dan melakukan revisi untuk konsumen yang belum memiliki 

desain siap cetak. 

Tugas sebagai desainer penulis lakukan selama setiap hari PKL. Selama 

PKL penulis telah membuat kurang lebih 60 desain banner untuk konsumen.  

Berikut merupakan tahapan melakukan proses desain banner: 

a. Konsumen yang ingin membuat banner tapi belum memiliki desain yang 

akan dicetak, menemui CS untuk memberi konsep desain yang diinginkan 

atau berupa contoh banner yang sudah dibuat sebelumnya kepada CS. 

Namun diberi penjelasan bahwa konsep akan masuk antrian desain terlebih 

dahulu selama 2 hari. Setelah antrian habis kemudian CS memberikan 

konsepan desain tersebut kepada Penulis. Beberapa konsep desain yang 

diberikan oleh konsumen dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut. 

 

Gambar 3.2. Konsep desain dan contoh banner yang diminta konsumen 

b. Penulis mulai membuat desain dengan menggunakan tool Adobe 

Photoshop. Pengerjaan banner dilakukan setidaknya sekitar 2 jam untuk 

menyelesaikan desain satu buah banner. Dan 1-2 hari kerja untuk melakukan 

revisi. Tergantung pada respon pelanggan merevisi atau menerima desain 
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yang telah penulis kirimkan melalui CS. Proses desain dapat dilihat pada 

gambar 3.3 berikut  

 

Gambar 3.3. Proses pembuatan desain 

c. Setelah desain selesai dibuat oleh penulis, kemudian penulis mengirimkan 

desain banner kepada CS via aplikasi WhatsApp yang akan meneruskan 

kepada konsumen untuk dilakukan revisi atau diterima. Peraturan dari 

perusahaan adalah revisi yang bisa diminta pelanggan maksimal 2 kali. 

Contoh permintaan revisi oleh konsumen bisa dilihat pada gambar 3.4. 

berikut  

 

Gambar 3.4. Permintaan revisi oleh pelanggan yang diteruskan oleh CS 

kepada penulis 
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d. Setelah menerima permintaan konsumen, penulis mengerjakan revisi sesuai 

dengan yang diminta. Kemudian ketika perbaikan yang penulis kirim dan 

diterima maka akan dilanjutkan pada proses pemberian list yaitu batas 

antara desain dan batas cetak yang akan dijelaskan diproses kerja nomor 2. 

e. Di poin ini proses pembuatan desain untuk konsumen yang belum memiliki 

desain yang siap cetak selesai. 

2. Melakukan list pada desain siap cetak yang diteruskan oleh customer service 

(CS) dari konsumen atau desain yang dibuat penulis sesuai permintaan 

konsumen. 

Manajer Operasional memberikan tugas kepada penulis sebagai desainer 

untuk membuat list pada desain siap cetak yang dikirimkan oleh pelanggan dan 

desain permintaan pelanggan yang dibuat oleh penulis. List adalah batas antara 

desain dengan batas cetak banner dan juga sebagai kode pencetakan banner. 

List yang dibuat disesuaikan berdasarkan jenis penyelesaian akhir banner yang 

diminta konsumen. Jenis-jenis penyelesaian akhir tersebut antara lain : 

a. MA (Mata Ayam) : batas desain dengan batas cetak selebar atas = 2cm; 

bawah = 2cm; kiri = 2cm; kanan = 2cm, bagian list akan dilipat lalu di lem 

dan dilubangi pada bagian pojok banner. 

b. LB (Lebih bahan) : batas desain dengan batas cetak selebar atas = 4cm; 

bawah = 4cm; kiri = 4cm; kanan = 4cm, bagian list tidak  dan tidak 

dilubangi dilubangi. 

c. SL (Selongsong) : batas desain dengan batas cetak selebar 5cm pada 

bagian yang diminta konsumen. Gunanya adalah untuk memasukan 

selongsong pada celah lem banner. 

d. LEM : Sama seperti MA, hanya saja banner tidak dilubangi. 

Tahapan dalam mebuat list adalah sebagai berikut: 

a. Desain banner yang sudah jadi dimasukan kedalam aplikasi Photoshop. 

b. Buka kunci layer dengan menekan ikon gembok pada layer background 

sehingga ikon gembok hilang seperti pada gambar 3.5 berikut 
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Gambar 3.5. Buka gembok pada layer Background. 

c. Tambahkan layer baru, kemudian taruh layer tersebut ke layer paling 

bawah seperti pada gambar 3.6 berikut 

 

Gambar 3.6 Menambahkan layer baru 

d. Ubah ukuran kanvas sebagai tempat list dengan menekan tombol 

ctrl+alt+c sampai muncul jendela canvas size. Aktifkan centang pada 

pilihan Relative kemudian atur widht dan hight  sesuai jenis penyelesaian 

akhir yang diminta seperti pada gambar 3.7 berikut 

 



 
 

19 
 

  

Gambar 3.7. Jendelan Canvas Size untuk melebarkan ukuran kanvas 

e. Gunakan pain bucket tool untuk memberi warna putih pada layer yang 

aktif. 

f. Tambahkan Stroke dengan layer style, ukuran stroke setidaknya 5px dan 

pada pilihan Position pilih Inside. Gunanya untuk operator mesin bisa tahu 

batas satu banner dengan lainya yang sedang di cetak seperti pada gambar 

3.8 berikut 

 

Gambar 3.8. mengatur stroke dan posisi kedalam 

g. Berikan kode banner tujuannya untuk penanda agar bagian finishing dapat 

mengetahui jenis finishing dan juga agar banner mudah dicari ketika 

konsumen akan mengambilnya. Pemberian nama disesuaikan dengan data 

yang ada pada SPK yaitu nama_ukuran_jumlah_jenis finishing. Contoh 

SPK bisa dilihat pada gambar 3.9 berikut 
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Gambar 3.9. Contoh SPK untuk penamaan kode banner 

h. Hasil akhir proses list terlihat pada gambar 3.10 berikut 

 

Gambar 3.10. Desain yang sudah selesai di list. 

i. Desain yang sudah di list kemudian di simpan dengan jenis file jpg/png. 

Kemudian dikirim ke komputer operator menggunakan Local Area 

Network (LAN). 

3. Membuat Surat Perintah Kerja (SPK) yang akan diberikan kepada operator 

mesin cetak banner. 

Membuat SPK dan memberikan kepada Operator mesin cetak. Tugas 

terakhir yang diberikan Manajer Operasional kepada penulis sebagai desainer 

adalah membuat SPK yang akan diberikan kepada operator mesin cetak. 

Tujuanya agar pesanan konsumen tersebut bisa dikerjakan atau dicetak. 
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Karena meski desain siap cetak sudah berada di komputer operator, tidak akan 

diproses sebelum SPK diterima oleh operator. 

SPK berisi data yang antara lain: 

a. Tanggal Pemesanan 

b. Nama petugas/desainer 

c. Nama Pemesan 

d. Nama banner/cetakan 

e. Jenis bahan 

f. Ukuran 

g. Oplah/jumlah pesanan 

h. Jenis penyelesaian akhir/finishing 

i. Waktu pengambilan yang dijanjikan 

Flowchart pembuatan SPK dapat dilihat pada gambar 3.11. berikut 

 

Gambar 3.11. Flowchart pembuatan SPK 

Adapun contoh SPK seperti terdapat pada Gambar 3.8. diatas. 

Sedangkan dokumentasi pengerjaan sebagai desainer terlampir. 
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3.1.3. Kendala Yang Dihadapi 

 Adapun kendala yang penulis hadapi selama melakukan PKL di Pesona 

Digital Printing yaitu  

1. Pada saat awal bekerja penulis sering kali bingung dan kurang paham dengan 

jenis list yang ada pada setiap cetakan. 

2. Sering kehabisan ide ketika membuat desain ide juga mencari komponen yang 

dibutuhkan dalam desain seperti ornamen, ikon, dll. 

3. Listrik beberapa kali padam ketika sedang melakukan pekerjaan desain dan 

belum disimpan. 

 

3.1.4. Cara Mengatasi Kendala 

 Adapun cara penulis untuk mengatasi kendala yang disebutkan diatas adalah 

sebagai berikut:  

1. Sering bertanya kepada desainer yang bekerja tetap di perusahaan dan membuat 

catatan tersendiri untuk jenis list agar tidak lupa. 

 

Gambar 3.12.  Catatan macam-macam list 

 

2. Mencari referensi berbagai desain di situs image.google.com sebagai contoh 

desain yang akan dibuat. Penulis melakukan pendekatan amati, tiru, dan 
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modifikasi desain yang sudah ditemukan. Contoh referensi dan hasil akhir 

seperti terlihat pada gambar 3.13 berikut 

 

 

Gambar 3.13.  Contoh referensi dan desain banner yang sudah jadi. 

 

3. Untuk masalah listrik yang padam penulis melakukan penyimpanan secara rutin 

terhadap desain yang sedang dikerjakan. Dan menyarankan kepada perusahaan 

untuk menggunakan UPS (Uninterruptible Power Supply) yang memiliki daya 

cadangan ketika listrik padam. 
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3.2. PELAKSANAAN PKL : SODIKIN, 17311389 

3.2.1. Bidang Kerja 

Selama melaksanakan PKL di Pesona Digital Printing dibawah bimbingan 

Bahari Rahmat Septian, S.Kom, penulis ditempatkan oleh Manajer Operasional di 

bidang kerja Bagian Operasional yang bertangung jawab finishing, cetak stiker, dan 

cetak benner. Adapun tugas yang dilakukan penulis pada saat PKL adalah sebagai 

berikut: 

1. Membuat Video Untuk Keperluan  Marketing  

2. Membuat Desain Pamflet dan quotes  

3. Membantu bagian desainer dalam pembuatan desain dari pelanggan 

4. Membantu Cetak Stiker, Topi Dan Sablon Baju, Banner 

 

3.2.2. Pelaksanaan Kerja 

Adapun Pelaksanaan Kerja yang dilakukan penulis Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di PESONA DIGITAL PRINTING Bandar Lampung sebagai berikut : 

1. Membuat Video Untuk Keperluan  Marketing 

Penulis bekerja di Pesona Digital Printing Bandar Lampung ditugaskan oleh 

manajer operasional membuat video promosi marketing Reseller Pesona 

Edutainment. Satu video promosi yang berdurasi 1 menit penulis kerjakan 

selama satu bulan. Kegiatan yang dilakukan penulis dapat dilihat pada gambar 

3.14 berikut 

Gambar 3.14. Kegiatan Video Editing 
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Berikut merupakan tahapan melakukan proses pengerjaan video editing : 

a. Penulis menerima naskah dan konsep video dari content creator untuk 

dijadikan sebagai bahan narasi dalam video. Naskah yang dijadikan narasi 

video dapat dilihat pada gambar 3.15 berikut  

 

Gambar 3.15. naskah narasi video promosi 

b. Pada tahap selanjutnya penulis melakukan pengambilan video 3 produk yang 

akan dipromosikan yaitu Edutaiment Engklek, Edutaiment Ular Tangga, Dan 

Edutaiment Mengenal Kota Bandar Lampung. Engklek adalah permainan yang 

dimainkan di atas bidang permaian berupa gambar 8 buah kotak dan satu 

gambar gunung. Mengenal kota Bandar Lampung adalah suatu produk 

permainan edukatif menggambarkan tentang maps dan beberapa hal tentang 

khas kota Bandar Lampung seperti alur jalan, kantor-kantor pemerintah, super 

market, perguruan tinggi dll dan jenis game yang dimainkan dalam bentuk 

banner yang akan dimainkan. Hasil rekaman produk dapat dilihat pada gambar 

3.16 berikut 
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Gambar 3.16. Hasil Rekaman produk Pesona Edutaiment 

c. Selanjutnya pada tahap ini setelah menerima naskah dan melakukan 

pengambilan video, penulis melakukan editing video dengan menggunakan 

software Adobe Premier Pro CC 2019. Gambar 3.17 merupakan sebuah proses 

pengeditan.  

 

Gambar 3.17. Proses Editing Video Pesona Edutaiment 

d. Selanjutnya setelah video selesai dikerjakan kemudian hasilnya diserahkan ke 

manajer operasional untuk diperiksa dan menerima permintaan revisi dari isi 

video. Revisi yang ada disampaikan melalui pesan whatsapp (WA). Kemudian 

penulis melakukan revisi seperti yang diminta pada gambar 3.18 berikut.  
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Gambar 3.18. Permintaan revisi yang disampaikan melalui WA 

e. Selanjutnya pada tahap terakhir video yang sudah final bisa dilihat pada 

Instagram pesona_edutaiment atau melalui pranala https://bit.ly/3dpbdW1 dan 

akan menampilkan video seperti pada gambar 3.19 berikut 

 

Gambar 3.19. Video pesona_edutaiment 

 

https://bit.ly/3dpbdW1
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2. Membuat Desain Pamflet Dan Quotes 

Penulis diminta oleh Manajer Operasional untuk mendesain pamflet yang 

akan diposting media sosial agar menarik minat konsumen. Selama 1 minggu 

penulis telah mendesain sebanyak 15 desain  pamflet dan quotes. Kegiatan 

yang dilakukan penulis dapat dilihat pada gambar 3.20 berikut 

 

          Gambar 3.20. Kegiatan Desainer 

Berikut merupakan tahapan yang penulis lakukan selama proses  

pengeditan : 

a. Pertama siapkan aplikasi yang akan digunakan untuk mendesain, dalam hal ini 

penulis menggunakan Software Photoshop CC 2019. 

b. Kedua buka aplikasi Photoshop Cc2019 yang telah terinstalisasi pada 

laptop/PC, dengan mengklik 2x pada desktop icon Photoshop Cc2019 atau ke 

menu Start > Program > Adobe > Photoshop Cc2019.  Aplikasi menu 

photoshop akan terbuka dapat dilihat pada gambar 3.21 berikut 

 

Gambar 3.21. Lembaran Menu Utama Photoshop 
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c. Ketiga klik menu File > New atau bisa meggunakan shortcut keyboard CTRL 

+ N kemudian pilih preset Photo. Jika berhasil menu lembar akan terbuka dapat 

dilihat pada gambar 3.22 berikut 

 

Gambar 3.22. Menu Lembar Baru  

d. Keempat masuk proses mendesain pamflet dan quotes. Hasil akhir desain 

yang sudah selesai dapat dilihat pada gambar 3.23 berikut 

 

Gambar 3.23. Desain pamflet dan quotes yang sudah selesai 
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3. Membantu bagian desainer dalam pembuatan desain dari pelanggan  

Penulis diberikan tugas oleh manajer operasional sebagai desainer untuk 

membuat desain. Selama 2 minggu penulis telah mendesain sebanyak 15 desain 

banner. Kegiatan yang dilakukan penulis dapat dilihat pada gambar 3.24 

berikut 

 

Gambar 3.24. Kegiatan desainer 

Berikut merupakan tahapan yang penulis lakukan selama proses desainer : 

a. Konsumen yang ingin membuat benner tapi belum memiliki desain yang akan 

dicetak, menemui CS untuk memberikan konsep desain yang diinginkan atau 

berupa contoh banner yang sudah dibuat sebelumnya kepada CS. Namun diberi 

penjelasan bahwa konsep akan masuk antrian desain terlebih dahulu selama 2 

hari. Setelah antrian habis kemudian CS memberikan konsepan desain tersebut 

kepada Penulis. Konsep desain yang diberikan oleh konsumen dapat dilihat 

pada gambar 3.25 berikut. 
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Gambar 3.25. Konsep Desain yang diminta konsumen 

b. Berikan kode banner tujuannya untuk penanda agar bagian finishing dapat 

mengetahui jenis finishing dan juga agar banner mudah dicari ketika konsumen 

akan mengambilnya. Pemberian nama disesuaikan dengan data yang ada pada 

SPK yaitu nama_ukuran_jumlah_jenis finishing. Contoh SPK bisa dilihat pada 

gambar 3.26 berikut 

 

Gambar 3.26. Contoh SPK untuk penamaan kode banner 
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c. Penulis mulai membuat desain dengan menggunakan tool Adobe Photoshops 

CC 2019. Dalam pengerjaan banner setidaknya sekitar 3 jam menyelesaikan 

desain dan 1-2 hari kerja untuk menerima revisi sampai desain mendapat hasil 

final. Tergantung pada respon pelanggan merevisi atau menerima desain yang 

telah penulis kirimkan ke CS. Proses Pembuatan desain dilihat pada gambar 

3.27 berikut. 

 

Gambar 3.27. Proses pembuatan desain 

d. Setelah desain selesai dibuat oleh penulis, kemudian penulis mengirimkan 

desain banner ke CS via aplikasi WA yang akan meneruskan kepada konsumen 

untuk dilakukan revisi atau diterima. Contoh permintaan Revisi oleh konsumen 

bisa dilihat pada gambar 3.28. berikut. 

 

Gambar 3.28. Permintaan revisi oleh pelanggan yang diteruskan 

oleh CS kepada penulis 
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e. Setelah menerima permintaan revisi konsumen, penulis mengerjakan revisi 

sesuai dengan yang diminta. Kemudian ketika perbaikan yang penulis kirim 

sudah final dan tidak ada revisi lagi maka akan dilanjutkan pada proses 

pemberian list yang diserahkan kepada desainer lain. 

f. Pada poin terakhir pembuatan desain untuk konsumen yang belum memiliki 

desain yang siap cetak selesai. 

4. Membantu cetak stiker, topi, sablon baju dan banner  

Penulis melakukan proses percetakan maupun konsep ataupun contoh yang 

telah diberikan ke CS yang sudah final. Setelah itu penulis melakukan 

percetakan yang sudah diinginkan konsumen. Selama 1 minggu penulis telah 

mengoperasikan mesin cetak stiker, topi, sablon baju dan banner dalam 1 

minggu tersebut penulis membagi waktu selama 2 hari untuk bisa 

mengoperasikan mesin percetakan. Kegiatan yang dilakukan penulis dapat 

dilihat pada gambar 3.29 berikut 

 

Gambar.3.29. Kegiatan Bagian Mesin 

Berikut merupakan tahapan yang penulis lakukan selama proses mesin 

percetakan :  

a. Penulis membantu mengoperasikan mesin percetakan banner yang sudah 

dikirim oleh desainer dan siap dicetak. Setelah dicetak banner dipotong dan 

diserahkan ke bagian finishing. Contoh banner yang masih dicetak bisa dilihat 

pada gambar 3.22 berikut.          
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           Gambar 3.30. Proses cetak banner  

b. Membantu mengoperasikan mesin percetakan topi. 

       Penulis diberikan tugas oleh manajer operasional untuk membantu proses 

sablon topi yang jumlahnya lebih dari 300 buah dari seorang konsumen selama 

2 hari. Topi yang di sablon berjenis trucker yang dipesan dari produsen 

perusahaan langganan. Adapun proses penyablonan topi adalah sebagai 

berikut: 

1. Penulis menerima SPK dari CS 

2. Selanjutnya penulis menerima hasil desain yang telah dibuat oleh desainer 

melalui jaringan LAN 

3. Penulis mencetak gambar yang sudah dalam format JPG atau PNG untuk 

dimasukan dalam mesin cutting stiker 

4. Menyiapkan bahan topi yang sudah dipesan konsumen 

5. Penulis menyiapkan mesin press, dan mengatur suhu dan waktu yang ingin 

ditentukan, setelah itu tunggulah suhu mencapai yang diinginkan 

6. Setelah itu penulis pasang topi trucker pada bantalan karet yang ada pada 

mesin 

7. Penulis meletakkan desain yang sudah dicutting menggunakan alat polyflex 

diatas topi. Polyflex adalah Sablon Digital menggunakan bahan sejenis 

dengan Sticker / Vinyl, yang di press di pakaian  
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8. Press lah topi sesuai dengan waktu yang sudah disetting, dan mesin nanti 

akan terangkat otomatis. Contoh topi yang selesai dicetak bisa dilihat pada 

gambar 3.31 berikut. 

 

Gambar 3.31. Hasil proses percetakan topi 

c. Penulis membantu mengoperasikan mesin percetakan sablon baju. 

Penulis diberikan tugas oleh manajer operasional untuk membantu proses 

sablon baju. Baju dipesan dari produsen perusahaan langganan. Adapun 

proses penyablonan baju adalah sebagai berikut: 

1. Penulis menerima SPK dari CS  

2. Penulis meneriman hasil desain yang telah dibuat oleh desainer 

3. Penulis mencetak gambar yang sudah dalam format JPG atau PNG untuk 

dimasukan dalam mesin cutting stiker 

4. Menyiapkan bahan kaos yang sudah dipesan konsumen 

5. Penulis menyiapkan mesin press, mengatur suhu dan waktu yang 

dibutuhkan sesuaikan dengan desain yang dikerjakan. 

6. Diamkan sampai mesin press panas dan temperatur berubah menjadi 

temperatur yang kita inginkan 
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7. Setelah mesin press nya panas, letakkan baju yang akan di press dan 

gambar yang sudah di print atau cutting 

Tunggu sampai alaram berbunyi sesuai dengan waktu yang sudah di 

setting 

8. Setelah itu angkat handle mesin, lalu angkatlah baju yang sudah di press, 

setelah dingin 10 detik lepaskan masking yang telah dipress. Masking 

adalah animasi yang menyembunyikan atau menutupi suatu objek 

dengan objek lain, sehinga objek yang menutupi terlihat transparan dan 

menyatu dengan objek yang ditutupi. Contoh baju kaos yang bisa dilihat 

pada gambar 3.32 berikut. 

 

Gambar 3.32. Proses cetak baju kaos 

d. Poin ini penulis juga mengoperasikan mesin cetak cutting. Cutting sticker 

adalah sticker yang dibuat dengan cara dipotong dengan bantuan mesin cutting 

sticker dan sebuah komputer tanpa printer.  

1. Penulis menerima SPK dari CS 

2. Penulis juga menerima hasil desain yang telah dibuat oleh desainer 

3. Penulis menyiapkan mesin cutting sticker yang sudah tersambung 

dikomputer lalu menyiapkan bahan kertas sticker yang akan dipotong. 

4. Setelah menyiapkan cutting sticker, penulis menentukan setting lebar dan 

panjang yang telah didesain oleh desainer 

5. Hasil pemotongan sticker bisa langsung dilepas pada bagian yang sudah 

dipotong. Contoh cutting stiker yang bisa dilihat pada gambar 3.33 berikut. 
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Gambar 3.33. Proses Percetakan cutting 

 

3.2.3. Kendala Yang Dihadapi 

 Adapun kendala yang penulis hadapi selama melakukan PKL di Pesona 

Digital Printing Bandar Lampung yaitu : 

1. Pada saat melakukan proses editing video, penulis mengalami kesulitan karena 

tidak ada fasilitas komputer dari yang mencukupi dari perusahaan sehingga 

penulis menggunakan pribadi yakni laptop Acer Swift 3 spesifikasi core i5, 

RAM 2GB namun kurang memenuhi spesifikasi untuk digunakan untuk 

menjalankan aplikasi Adobe Premiere CC 2019. 

2. Kemudian pada proses percetakan, penulis sering menemukan salah pewarnaan 

sehingga warna yang ada di layer komputer dan warna yang telah dicetak tidak 

sesuai.  

 

3.2.4. Cara Mengatasi Kendala 

 Adapun cara penulis untuk mengatasi kendala yang disebutkan diatas 

adalah sebagai berikut:  

1. Penulis mengusulkan untuk upgrade kepada perusahaan Pesona Digital 

Printing sebaiknya menyediakan komputer/laptop dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan untuk proses editing pada aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2019 

dengan optimal. Adapun spesifikasi yang yang dibutuhkan untuk lancer 

menjalankan aplikasi tersebut berdasarkan website resmi Adobe bisa dilihat 

pada gambar 3.34 berikut  
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Gambar 3.34. Spesifikasi yang dibutuhkan kamputer untuk menjalankan 

Adobe Premiere Pro CC 2019 

2. Dalam mengatasi masalah kedua ini penulis melakukan 2 hal yaitu : 

a. Pada bagian belakang cartridge ada sebuah benda panjang seperti mika, 

itulah yang disebut dengan Encoder. Benda mempunyai fungsi sebagai 

sensor. Karenanya, Encoder ini juga punya pengaruh penting terhadap 

hasil printing, terlebih jika Encoder ini jarang dibersihkan. Periksa 

Encoder pada printer telebih dahulu. Jika Encoder-nya mulai kotor, 

maka lakukanlah pembersihan pada Encoder. Cukup seka dengan tisu 

secara perlahan dan bersihkan debu-debu yang menempel pada 

Encoder. Sumber yang penulis baca melalui pranala berikut 

https://bit.ly/3duOic6. 

b. Pada bagian cetak mesin banner dalam bagian pewarnaan harus 

diperiksa dan dibersihkan warna yang tidak sesuai kemudian semprot 

dengan angin atau buang semua kotoran yang ada didalamnya, 

kemudian bersihkan blade secara perlahan dengan kain hingga bersih 

dan tampak bening pemberisahan dengan menggunakan alkohol agar 

semua warna tidak tercampur, Adapun merek mesin percetakan yang 

digunakan perusahaan yaitu Taimes Produksi China. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.  Kesimpulan 

Selama dua bulan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Pesona 

Digital Printing Bandar Lampung terhitung dari tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 

19 September 2020, banyak hal yang Penulis dapatkan baik dari segi wawasan 

maupun keterampilan dalam dunia kerja. Hal yang diperoleh selama mengikuti 

PKL diantaranya adalah : 

1. Menerapkan ilmu kompetensi dasar seperti aplikasi komputer perkantoran 

(MS. Office), dan aplikasi pengelolaan desain grafis (Photoshop, CorelDraw, 

dan Illustrator) di Pesona Digital Printing. 

2. Mendapatkan pengembangan kepribadian yang diantaranya yaitu melatih 

kedisiplinan, kemandirian, dan rasa ingin tahu sehingga menumbuhkan rasa 

tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Pimpinan. 

3. Mendapatkan pengalaman kerja sebagai bekal menghadapi dunia kerja 

nantinya. Pengalaman tersebut diantaranya yaitu: 

a. Mempelajari pola komunikasi antar pegawai di Perusahaan. 

b. Belajar mengoperasikan berbagai mesin cetak baik banner, mug, sablon 

dan kertas. 
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4.2. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk Pelaksanaan Praktek Kerja 

Lapangan adalah: 

1. Pesona Digital Printing Bandar Lampung dapat menjadi rujukan untuk 

mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL utamanya yang memiliki 

kemampuan lebih dibidang desain grafis. 

2. Penulis menyarankan Pesona Digital Printing yang mengalami terjadi insiden 

listrik yang tiba-tiba padam untuk menggunakan UPS (Uninterruptible Power 

Supply) yang memiliki daya cadangan ketika listrik padam. Supaya 

memberikan waktu beberapa saat agar pegawai yang sedang bekerja bisa 

menyimpan terlebih dahulu menyimpan hasil kerjanya, juga menghindari 

kerusakan mesin yang mati secara tiba-tiba. 
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LAMPIRAN 

 

1. Pamflet resmi Perusahaan Pesona Digital Printing 

  

2. Presensi Bulan 20 Juli – 19 September 2020 
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3. Catatan Harian PKL Lutfi Afandi Rizal 

 



 
 

45 
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4. Catatan Harian PKL Sodikin 
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5. Nilai Praktik Kerja Lapangan Lutfi Afandi Rizal 
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53 
 

6. Nilai Praktik Kerja Lapangan Sodikin
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7. Foto Penjemputan PKL 

 

 

 

 

 

 


