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RINGKASAN PELAKSANAAN PKL

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi
bagian integral dari kurikulum, bertujuan untuk menjembatani antara dunia kampus dengan dunia
kerja yang sesungguhnya. Pada Laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja,
temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di
UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung selama 2 bulan, dimulai dari 9 Juli 2018 sampai
dengan 1 Septermber 2018.
Penempatan PKL pada perusahaan ini kami ditempatkan di dua bagian yang berbeda
yaitu pada bagian Pelayanan dan bagian Teknis. Pada bagian Pelayanan kegiatan yang biasa
dilakukan penulis yaitu membuat surat, membuat laporan data pengunjung, dan mempersiapkan
peralatan kegiatan atau acara. Pada bagian Teknis kegiatan yang biasa dilakukan penulis yaitu
Troubleshooting komputer, instalasi Windows, memperbaiki printer, dan Editing menggunakan
Photoshop.
Setelah melaksanakan PKL di UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung penulis
mendapat wawasan tentang koleksi-koleksi yang ada di museum dan cara pendataannya, selain
itu penulis mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja seperti mengikuti kegiatan LCC yang
diadakan oleh Museum Lampung, untuk masalah yang ditemui selama PKL diantaranya yaitu
mengatasi kendala pada saat instalasi sistem operasi Windows yang diselesaikan dengan solusi
membuat Flashdisk Bootable Windows dengan aplikasi Rufus, selain itu mengatasi kendala pada
Printer dan diselesaikan dengan solusi mereset ulang printer.
Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan, UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung, Pelayanan,
Teknis.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia sebagai

institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan
dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan
realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Universitas. Objek kajian
program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang
menjadi mitra program PKL.
Program PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu,
dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Dengan
demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya
ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan
penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di
bawah bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat
yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang
Strata 1 (S1).
FTIK Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa program PKL merupakan
sarana strategis dalam proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai
tenaga profesional. Pada Semester Pendek Genap Tahun Akademik 2017/2018, penulis
melaksanakan PKL di UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung pada tanggal 9 Juli 2018
sampai dengan 1 September 2018.
Alasan dilaksanakannya PKL di UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung yaitu penulis
ingin mendapatkan ilmu tambahan dan pengalaman di dunia kerja. Selain itu penulis ingin
mengetahui tentang proses kerja atau permasalahan proses kerja dalam pendataan koleksi
barang Museum dan pemanfatan teknologi yang ada di Museum. Selanjutnya penulis ingin
mengetahui kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh UPTD Museum Negeri Provinsi
Lampung, serta dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama di perkuliahan,
terutama yang berhubungan dengan komputer.

1.2

Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Maksud dari PKL adalah sebagai berikut :
1.

Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari ilmu atau
teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan membandingkannya dengan
kondisi nyata yang ada di UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung.

2.

Untuk mempelajari secara langsung bagaimana bekerja dan bersikap di dunia kerja
pada UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung.

3.

Untuk memahami secara langsung sikap bertanggung jawab, disiplin, sikap mental,
etika yang baik bagi mahasiswa calon lulusan di dunia kerja, serta dapat bersosialisasi
dengan dunia kerja pada UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung.

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Adapun tujuan dari PKL adalah sebagai berikut:
1.

Dapat memperoleh ilmu untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau
implementasi dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan
membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di UPTD Museum Negeri Provinsi
Lampung.

2.

Dapat menambah pengalaman kerja kepada mahasiswa dalam hal bagaimana bekerja
dan bersikap di dunia kerja pada UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung.

3.

Dapat membentuk sikap bertanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika yang baik bagi
mahasiswa calon lulusan di dunia kerja, serta dapat bersosialisasi dengan dunia kerja.

4.

Mampu menyelesaikan masalah yang ditemui dalam dunia kerja dengan kemampuan
yang dimiliki sesuai bidang kompetensi (Sistem Informasi).

1.3

Kegunaan PKL

1.3.1 Kegunaan PKL Bagi Mahasiswa
1.

Merupakan sarana untuk meningkatkan, memperluas dan mengaplikasikan teori yang
telah diterima di bangku kuliah.

2.

Melatih agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak selalu
sama antara teori dan praktek di lapangan.

3.

Mempraktekan ilmu yang telah didapatkan terutama yang berhubungan dengan sistem
jaringan komputer, aplikasi komputer, troubleshooting hardware dan software.

4.

Dapat memperoleh pengalaman yang sangat berharga dan tambahan wawasan ilmu
didunia kerja.

1.3.2 Kegunaan PKL Bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
1.

Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan instansi yang dijadikan
tempat praktik kerja lapangan.

2.

Agar hasil laporan dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman oleh Universitas
Teknokrat Indonesia untuk mahasiswa dalam pembelajaran.

3.

Menciptakan calon mahasiswa lulusan yang terampil di dunia kerja.

1.3.3 Kegunaan PKL Bagi Perusahaan
1.

Mengetahui dan mengatasi masalah- masalah yang ada di perusahaan.

2.

Menghasilkan usulan sistem yang dapat memperbaiki kinerja perusahaan.

3.

PKL dapat digunakan oleh instansi sebagai referensi dasar untuk pengambilan
keputusan yang berhubungan dengan urusan pekerjaan.

1.4

Tempat PKL
PKL dilaksanakan di instansi UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung yang

beralamat di Jalan ZA Pagar Alam No.64 Bandar Lampung. Gedung pameran UPTD Museum
Negeri Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

(Sumber : UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung)
Gambar 1.1 Gedung Pameran UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung
Jarak tempuh 2,3 Km dan waktu tempuh 5 Menit dari Universitas Teknokrat Indonesia
(UTI) ke UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung. Ilustrasi jarak dan waktu tempuh dapat
dilihat pada gambar 1.2 berikut ini.

(Sumber : Google Maps)
Gambar 1.2 Jarak dan waktu tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia ke
UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung

1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Pelaksanakaan PKL pada intansi UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung

dilaksanakan selama 2 bulan. Mulai dari tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 1 September 2018.
Jam kerja yang dilaksanakan pada intansi UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung
dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Jadwal jam kerja pada UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung
No

Hari

Jam Kerja

Jam Istirahat

1

Senin – Kamis

08.00 – 15.30

11.30 – 13.00

2

Jum’at

08.00 – 16.00

11.00 – 13.00

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1

Sejarah UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung
Berdasarkan data resmi dari Buku UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung

(Supriyanto dan Gunadi, 2017). Museum Lampung telah dirintis sejak tahun 1975 oleh Kepala
Kantor Pembinaan Permuseuman Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung di Tanjung Karang. Wujud pembangunan fasilitas gedung pameran dan
kantor baru dikerjakan pada tahun anggaran 1978/1979, didasarkan pada keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 064/P/1978 tanggal 30 Maret 1978, tentang
Pengangkatan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum
Lampung. Peletakan batu pertama pembangunan Museum Lampung dilakukan oleh Kepala
Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan Kanwil Depdikbud Provinsi Lampung Drs.
Supangat pada tanggal 31 Juni 1978, di lokasi Jalan Teuku Umar No. 64 Gedong meneng,
sekarang menjadi Jalan H. Zainal Abidin Pagar Alam No. 64 Gedong meneng Bandar
Lampung.
Pada tahun 1984 dengan pelaksanaan Purna Pugar Taman Purbakala Pugungraharjo
yang dipusatkan di Museum Lampung, masyarakat mulai mengenal lebih dekat keberadaan
museum. Untuk memenuhi minat masyarakat yang ingin berkunjung, Kakanwil Depdikbud
Provinsi Lampung menerbitkan Surat Edaran No. 0085/I. 12/J/1986 tanggal 2 Januari 1986
tentang dibukanya Museum Lampung setiap hari Sabtu. Selanjutnya, Tahun 1987 berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0754/0/1987,
Museum Lampung mendapat status Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal
Kebudayaan. Pada tanggal 24 September 1988, bersama dengan peringatan Hari Aksara
Internasional yang dipusatkan di PKOR Way Halim Museum Lampung diresmikan oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. DR. Fuad Hassan. Sementara
itu, penambahan nama “Ruwa Jurai” untuk Museum Lampung ditetapkan melalui Surat
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0233/0/1990, tanggal
1 April 1990. Penambahan itu disesuaikan dengan logo Provinsi Lampung “Sai Bumi Ruwa
Jurai”. Pada era otonomi daerah, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 tahun
2001, tanggal 09 Februari 2001 status Museum Lampung beralih menjadi Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) dibawah Dinas Pendidikan Provinsi. Bulan Februari 2008 UPTD
Museum Lampung beralih menjadi UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Lampung. Selanjutnya sejak Bulan November 2014 UPTD Museum Lampung resmi menjadi
UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

2.2

Perkembangan UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung
Adapun perkembangan UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung dari tahun ke tahun

adalah sebagai berikut :
1. Tahun Anggaran 1975/1976 Museum Negeri Provinsi Lampung mulai dirintis.
2. Tahun Anggaran 1978/1979 Pembangunan Fisik Bangunan di atas tanah seluas
17.010 m2.
3. Tanggal 2 Desember 1987 menjadi UPTD Direktorat Jenderal Kebudayaan
berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor: 0754/0/1987.
4. Tanggal 24 Desember 1988 peresmian oleh Mendikbud RI Prof. Dr. Fuad Hasan
bersamaan dengan peringatan Hari Aksara Internasional di Bandar Lampung.
5. Tanggal 7 Juni 1990 pemberian nama Museum Negeri Lampung “Ruwa Jurai”.
6. Tanggal 9 Februari 2001 Museum Lampung beralih menjadi UPTD Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor: 03
Tahun 2001.
7. Tanggal 13 Mei 2008 Museum Lampung beralih menjadi UPTD Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Lampung berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor 14
Tahun 2008.
8. Tanggal 6 Agustus Tahun 2010 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung
berdasarkan peraturan Gubernur Lampung Nomor : 27 Tahun 2010.
9. Tanggal 8 Agustus 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.4
Tahun 2014 perubahan ke 2 atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.12 Tahun
2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah dan Provinsi Lampung UPTD
Museum beralih menjadi UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.
10. Tanggal 19 November Tahun 2014 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung berdasarkan
Peraturan Gubernur Lampung No.62 Tahun 2014.

2.3

Visi dan Misi UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung

2.3.1 Visi
1. Terwujudnya museum yang berkemampuan prima dalam pelestarian, perlindungan,
pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB) untuk memantapkan jati
diri masyarakat “Sai Bumi Ruwa Jurai”.

2.3.2 Misi
1. Peningkatan sistematis pelestarian dan perlindungan BCB berdasarkan kaidah
museologi.
2. Pengembangan fungsionalisasi museum dalam bidang pembinaan, penyimpanan,
perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan Benda Cagar budaya.
3. Peningkatan apresiasi masyarakat dalam bidang kebudayaan.

2.4

Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan bagan/kerangka organisasi yang menggambarkan

pembagian kerja dalam kelompok-kelompok, tugas-tugasnya, wewenang dan tanggung jawab.
Suatu organisasi akan selalu bergantung pada luas tujuannya, tahap pemulaan, perkembangan
dan kemampuan sumber-sumbernya.
Luas tujuan menunjukkan bidang-bidang pekerjaan dan dalam organisasi akan terlihat
jelas dan tegas apabila digambarkan dalam bagan organisasi yang memuat kedudukan dan
satuan fungsional, Begitu pula dengan UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung yang
mempunyai struktur organisasi, seperti pada gambar 2.1 berikut ini.

(Sumber : UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung)
Gambar 2.1 Merupakan Struktur Organisasi UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung

Keterangan:
1. KEPALA MUSEUM: Pimpinan dari seluruh struktur organisasi di UPTD Museum
Negeri Provinsi Lampung. Bertanggung jawab dalam memimpin, mengendalikan dan
mengkoordinasikan sebagian tugas pokok UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung
sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.
2. KASUBBAG TATA USAHA: Pimpinan dari bagian tata usaha di UPTD Museum
Negeri Provinsi Lampung. Bertaggung jawab atas salah satu faktor penunjang
keberhasilan suatu lembaga, pada Museum Lampung Sub Bagian Tata Usaha memiliki
bidang tugas yang berkaitan dengan administrasi perkantoran dan perpustakaan.
3. KEPALA SEKSI PELAYANAN: Pimpinan dari bagian pelayanan di UPTD Museum
Negeri Provinsi Lampung. Bertanggung jawab dalam memberikan layanan dan informasi
kepada pengunjung secara edukatif kultural, melakukan preparasi atau memberikan
penyajian beraspek rekreatif pada tata pameran museum serta melakukan publikasi
museum.
4. KEPALA SEKSI TEKNIS: Pimpinan dari bagian teknis di UPTD Museum Negeri
Provinsi Lampung. Bertanggung jawab dalam menangani pengelolaan koleksi dan
konservasi.
5. KELOMPOK

FUNGSIONAL:

Jabatan

fungsional

museum

lampung

dalam

melaksanakan tugas fungsional berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri
Pendidikan Nasional dan kepala Badan Kepegawaian Negara. Bertanggung jawab dalam
pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi.

2.5

Kegiatan Umum UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung
1. Pengumpulan, perawatan, dan penyajian benda yang bernilai budaya dan ilmiah.
2. Pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah.
3. Memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil penelitian koleksi.
4. Pelaksanaan bimbingan edukatif kultural tentang benda yang bernilai budaya dan ilmiah.
5. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

2.6

Logo UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung
Logo UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut.

(Sumber : UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung)
Gambar 2.2 Merupakan Logo UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1

Pelaksanaan PKL : NANANG ISTIAWAN, NPM. 15311816

3.1.1 Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan di UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung, penulis
ditempatkan di bagian Pelayanan dan Teknis.
Adapun pekerjaan yang penulis lakukan di tempat PKL adalah:
1. Membuat surat perintah tugas.
2. Instal ulang Sistem Operasi Windows 8.
3. Membuat desain spanduk dan piagam juara Lomba Cerdas Cermat (LCC).
4. Memperbaiki printer dan install driver printer.
5. Membantu Pelaksanaan Lomba Cerdas cermat (LCC) Tingkat SMP se-Provinsi
Lampung

3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di UPTD Museum Negeri
Provinsi Lampung yaitu penulis diminta untuk membantu dibagian Pelayanan dan Teknis,
adapun beberapa kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di UPTD Museum Negeri Provinsi
Lampung diantaranya :
1.

Membuat surat perintah tugas
Selama melaksanakan PKL di bagian Pelayanan penulis diberikan tugas oleh Ibu Nita

(Staff Bagian Pelayanan) untuk membuat surat perintah tugas. Dalam membuat surat perintah
tugas penulis menggunakan Aplikasi Microsoft Word. Surat perintah tugas adalah surat yang
berisi perintah dari pimpinan kepada bawahan yang berisi undangan atau petunjuk yang harus
dilakukan. Surat perintah berlaku sementara dan berakhir setelah tugas yang diperintahkannya
selesai dilakukan serta melaporkan hasil pekerjaan tersebut kepada pimpinan.
Surat perintah tugas sangat perlu dibuat tidak lain adalah bahwa ada kalanya suatu
pekerjaan harus dikerjakan oleh orang-orang tertentu yang benar-benar berpengalaman dalam
bidangnya dan memiliki otoritas dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan tersebut sesuai
dengan kemampuan yang dipercayakan kepadanya.

Isi dari surat perintah bisa bermacam-macam sesuai dengan perintah yang telah
dimandatkan oleh atasan. Sebagai salah satu surat resmi, surat perintah wajib mencantumkan
Kop Surat dari instansi atau perusahaan pembuat surat dengan alamat yang lengkap. Untuk
menandakan bahwa surat yang dikeluarkan merupakan surat perintah maka wajib menuliskan
kalimat ‘Surat Perintah Tugas’ di bagian bawah kop surat sebagai judul surat.
Setelah judul, merupakan badan surat, yaitu isi dari surat perintah tersebut. Termasuk
didalamnya nama-nama beserta jabatan yang lengkap, NIP, golongan dari yang bersangkutan
yang akan diperintahkan dan detail tugas yang akan diberikan kepada nama-nama yang tertera
dalam surat perintah tersebut.
Terahir adalah penutup surat. untuk penutup surat, tuliskan nama atasan yang memberi
tugas, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat, sehingga jelas surat perintah itu kapan
dikeluarkan. Contoh surat perintah tugas dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini.

Gambar 3.1 Merupakan Surat Perintah Tugas

2.

Instal ulang Sistem Operasi Windows 8
Penulis juga di tugaskan oleh Ibu Anggun di bagian Teknis untuk instal ulang Sistem

Operasi Windows 8, dikarenakan laptop tersebut berjalan sangat lambat saat digunakan. Install
ulang windows adalah sebuah usaha untuk memasukan kembali semua file-file sistem operasi
windows ke dalam sebuah path/drive tertentu pada hard disk sehingga komputer dapat
beroperasi kembali secara normal.
Berikut ini merupakan langkah-langkah yang penulis lakukan saat instal ulang Sistem Operasi
Windows 8 :
1.

Penulis masukan Flashdisk yang sudah terdapat Sistem Operasi Windows 8 ke laptop
yang akan di Install

2.

Penulis menghidupkan laptop, kemudian tekan tombol F2 sampai masuk ke menu
Bios, seperti pada gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.2 Merupakan Tampilan Menu Bios

3.

Kemudian penulis masuk ke menu boot dan mengatur Flashdisk ke urutan paling atas
dengan cara tekan F5/F6 kemudian tekan F10 untuk menyimpan dan keluar dari menu
Bios, seperti pada gambar 3.3 berikut.

Gambar 3.3 Merupakan Tampilan Menu Boot

4.

Kemudian penulis menekan tombol sembarang untuk memulai instalasi, seperti pada
gambar 3.4 berikut.

Gambar 3.4 Tekan tombol sembarang untuk memulai instalasi

5.

Selanjutnya penulis memilih Bahasa, Waktu dan Keyboard kemudian klik next,
seperti pada gambar 3.5 berikut.

Gambar 3.5 Merupakan Tampilan Bahasa, Waktu dan Keyboard

6.

Selanjutnya penulis klik Install Now, seperti pada gambar 3.6 berikut.

Gambar 3.6 Merupakan Tampilan Install Now

7.

Kemudian penulis memasukan Product Key jika ada, jika tidak ada langsung klik next,
tampilan Product Key dapat dilihat pada gambar 3.7 berikut.

Gambar 3.7 Merupakan Tampilan Product Key

8.

Kemudian penulis klik Accept the license terms setelah itu penulis klik next, tampilan
License terms dapat dilihat pada gambar 3.8 berikut.

Gambar 3.8 Merupakan Tampilan Lincense terms

9.

Kemudian penulis memilih Custom: Install Windows only (advanced), tampilan
Custom: Install Windows only (advanced) dapat dilihat pada gambar 3.9 berikut.

Gambar 3.9 Pilih Custom: Install Windows only (advanced)

10. Kemudian penulis menghapus semua partisi kecuali partisi D yang berisi data-data
pemilik, selanjutnya penulis memilih partisi C yang sudah di format sebagai lokasi
instalasi windows 8 kemudian penulis klik next, tampilan Partisi dapat dilihat pada
gambar 3.10 berikut.

Gambar 3.10 Merupakan Tampilan Partisi

11. Kemudian memulai Instalasi Windows 8, seperti pada gambar 3.11 berikut.

Gambar 3.11 Merupakan Proses Instalasi Windows 8 berlangsung

12. Setelah selesai laptop akan restart dengan sendirinya kemudian akan tampil
Personalize disini penulis dapat memilih warna dan memberi nama pada laptop,
tampilan Personalize dapat dilihat pada gambar 3.12 berikut.

Gambar 3.12 Merupakan Tampilan Personalize

13. Setelah itu lanjut ke tampilan Setting disini penulis memilih Use Express Setting,
seperti pada gambar 3.13 berikut.

Gambar 3.13 Merupakan Tampilan Setting

14. Setelah itu penulis masuk pada tampilan Your Account kemudian penulis pilih Create
a local account, disini penulis diminta untuk membuat akun baru, seperti pada gambar
3.14 berikut.

Gambar 3.14 Merupakan tampilan untuk membuat account baru

15. Setelah itu penulis membuat nama untuk pengguna atau user, kemudian penulis klik
Finish, seperti pada gambar 3.15 berikut.

Gambar 3.15 Merupakan tampilan untuk membuat account pengguna

16. Disini penulis menunggu proses penyiapan Aplikasi, seperti pada gambar 3.16
berikut.

Gambar 3.16 Merupakan proses penyiapan Aplikasi

17. Berikut tampilan Start Menu Windows 8 setelah melalui berbagai proses instalasi yang
di lakukan oleh penulis, tampilan Windows 8 dapat dilihat pada gambar 3.17 berikut.

Gambar 3.17 Merupakan Tampilan Windows 8

18. Berikut tampilan Dekstop pada Windows 8, tampilan ini muncul setelah penulis
memilih tampilan Dekstop pada tampilan Start Menu Windows 8, seperti pada gambar
3.18 berikut.

Gambar 3.18 Merupakan Tampilan Dekstop Windows 8

Dalam proses install ulang Sistem Operasi windows penulis biasanya diminta untuk
melakukan proses tersebut kebanyakan penyebabnya adalah proses booting lambat, loading
lambat, atau terserang virus yang sudah tidak ada pilihan lain.

3.

Membuat desain spanduk dan piagam juara Lomba Cerdas Cermat (LCC)
Selama di bagian Teknis penulis juga di tugaskan oleh ibu Vera (Staff Bagian Teknis)

untuk membantu membuat spanduk dan piagam juara. Spanduk merupakan suatu media
informasi baik itu berupa produk, acara atau kegiatan lainnya. Selain itu spanduk merupakan
media promosi yang sangat efektif. Piagam adalah pemberian wewenang atau hak, yang
menyatakan bahwa pemberi secara resmi mengakui atau mengapresiasi apa yang telah di capai.
Dalam membuat desain spanduk menggunakan Adobe Photoshop CS5 ada beberapa
langkah yang penulis lakukan yaitu :
1.

Penulis menggunakan Adobe Photoshop CS5, kemudian penulis membuat lembar kerja
baru dengan menekan CTRL + N atau pilih menu File > New Selanjutnya penulis
menyesuaikan ukuran lembar kerja sesuai dengan kebutuhan, sebagai contoh penulis
membuat spanduk berukuran 200 x 70 cm dengan background putih.

2.

Selanjutnya penulis membuat layer baru (CTRL + SHIFT + N) pilih Rectangle Tool (U),
pada Property Bar penulis mengatur toolnya menjadi Fill Pixels. Setelah itu penulis
membuat objek persegi panjang dengan posisi tegak.

3.

Selanjutnya penulis pilih menu Edit > Free Transform (CTRL + T). Kemudian penulis
mengatur nilai Set Horizontal Skew menjadi "-25" kemudian penulis menekan ENTER.
Atur posisinya di tempat yang diinginkan.

4.

Selanjutnya penulis klik kanan pada Layer objek tersebut kemudian penulis
pilih Blending Options. Kemudian penulis memberikan efek warna Gradient dengan
kombinasi warna yang diinginkan.

5.

Langkah selanjutnya, penulis klik Add Layer Mask.

6.

Selanjutnya lakukan cara yang sama seperti langkah sebelumnya untuk membuat objek
tersebut namun dengan ukuran yang lebih kecil dan letakkan diposisi sudut kanan area
kerja.

7.

Berikutnya penulis Import sebuah gambar (CTRL + I). Karena disini penulis akan
membuat

spanduk

"LOMBA

CERDAS

CERMAT

KEBUDAYAAN

DAN

PERMUSEUMAN", maka gambar yang penulis gunakan juga berupa Museum Lampung.
8.

Langkah berikutnya penulis memberikan teks, pilih Text Tool (T), kemudian penulis

membuat

teks

"LOMBA

CERDAS

CERMAT

KEBUDAYAAN

DAN

PERMUSEUMAN" dengan menggunakan font Arial.
9.

Terakhir penulis menambahkan icon dan logo, setelah itu selesai.

Dalam membuat piagam menggunakan Photoshop CS5 ada beberapa langkah yang penulis
lakukan yaitu :
1.

Penulis membuat file baru dengan ukuran A4, selanjutnya pada bagian header penulis
membuat betuk persegi panjang dengan menggunakan Retangle Tool dan penulis memberi
warna. setelah itu penulis memberikan efek Layer-layer Style- Drop Shadow dan Stroke.

2.

Selanjutnya untuk bagian footer penulis menggunakan Retangle tool atau bisa juga dengan
bentuk bebas dengan menggunakan Pen Tool.

3.

Kemudian penulis memasukan gambar bingkai piagam yang sudah disiapakan. caranya
klik menu file > place > temukan lokasi gambar bingkai kemudian klik Ok. Setelah gambar
bingkai masuk klik enter.

4.

Setelah itu penulis menambahkan logo dan tulisan-tulisan yang diperlukan, seperti nama
penerima dan dalam rangka apa piagam tersebut di berikan.

5.

Terakhir penulis menambahkan gambar untuk latarnya, disini penulis menggunakan
gambar Museum Lampung dengan menurunkan opacity 50%.
Dalam membuat spanduk dan piagam penulis biasanya diminta untuk mendesain spanduk

dan piagam sesuai dengan kegiatan yang akan diadakan. Tampilan desain spanduk dapat dilihat
pada gambar 3.19 dan tampilan desain piagam juara dapat dilihat pada gambar 3.20 berikut.

Gambar 3.19 Merupakan Tampilan Desain Spanduk Lomba Cerdas Cermat

Gambar 3.20 Merupakan Tampilan Desain Piagam Juara LCC

4.

Memperbaiki printer dan install driver printer.
Penulis juga ditugaskan oleh Ibu Vera di bagian Teknis untuk memperbaiki printer, penulis

dihadapi dengan masalah saat sedang melakukan print dengan printer canon IP2700 kondisi
printer saat di hidupkan normal, tetapi ketika ingin melakukan pencetakan tiba-tiba muncul
pesan “Ink Absorber Is Almost Full”. Untuk mengatasi hal ini, maka penulis perlu mereset
ulang printer untuk mengembalikan semua program ke default.
Dalam mereset printer yang bermasalah ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh
penulis yaitu :
1.

Penulis masuk pada service mode terlebih dahulu dengan menghubungkan printer ke
computer dan kabel listrik tanpa menghidupkan printer (printer dalam keadaan mati)

2.

Kemudian penulis menekan tombol RESUME sekitar 2 detik lalu tekan tombol POWER
sampai lampu hijau menyala, saat menekan tombol POWER tombol RESUME jangan
dilepas.

3.

Kemudian penulis melepaskan tombol RESUME, tetapi jangan lepas tombol POWER.

4.

Selanjutnya tombol POWER masih tertekan, kemudia penulis menekan tombol RESUME
5 kali. Led akan menyala bergantian orange hijau dengan nyala terakhir orange.

5.

Kemudian penulis melepaskan kedua tombol secara bersamaan, Led akan blink sebentar
kemudian akan menyala hijau.

6.

Pada saat ini computer akan mendeteksi device baru, abaikan saja dan tunggu proses
sampai selesai.

7.

Keadaan ini menunjukan printer IP2700 dalam keadaan SERVICE MODE dan siap direset,
untuk mereset printer selanjutnya penulis menjalankan aplikasi Resetter canon IP2700
V3400.

8.

Selanjutnya penulis menyiapkan 2 kertas di printer untuk print pada waktu proses reset.

9.

Kemudian penulis membuka aplikasi Resetter canon IP2700.

10. Selanjutnya penulis klik Main maka printer akan memprint halaman D=000.0
11. Selanjutnya penulis klik EEPROM, ketika penulis mengklik EEPROM akan muncul pesan
paper source, kemudian penulis menekan OK dan akan mencetak halaman berikutnya.
12. Kemudian penulis mematikan printer dan nyalakannya kembali, setelah itu printer akan
kembali normal. Tampilan “Ink Absorber Is Almost Full” dapat dilihat pada gambar 3.21
berikut.

Gambar 3.21 Merupakan Tampilan “Ink Absorber Is Almost Full”
5.

Membantu Pelaksanaan Lomba Cerdas cermat (LCC) Tingkat SMP se-Provinsi Lampung
Penulis juga ditugaskan oleh Bapak Budi Supriyanto, S.Sos. M.Hum (Kepala Bagian

Pelayanan) untuk membantu jalan nya Lomba Cerdas Cermat (LCC) Tingkat SMP se-Provinsi
Lampung, disini penulis ditugaskan untuk menampilkan soal di layar LCD kepada peserta
lomba agar dapat melihat dengan jelas soal-soal yang diberikan oleh juri kepada peserta, dalam
melaksanakan tugas penulis menggunakan alat pendukung seperti kabel HDMI, LCD dan
Laptop. sebelumnya penulis akan menjelaskan mengapa di lakukan kegiatan Lomba Cerdas
Cermat (LCC) di UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung, kegiatan ini merupakan lomba
tingkat SMP se-Provinsi Lampung yang merupakan ajang lomba cerdas cermat bagi para
pelajar di Provinsi Lampung dan mengenalkan Museum Lampung kepada para pelajar.
Dalam lomba cerdas cermat ini peserta akan dihadapkan dengan soal-soal yang berkaitan
dengan kebudayaan dan permuseuman. Lomba cerdas cermat ini diselenggarakan dengan
tujuan untuk memicu kepedulian pelajar terhadap Museum Lampung dan menambah wawasan

pelajar tentang pengetahuan sejarah yang ada di Provinsi Lampung. Lomba cerdas cermat ini
di laksanakan tiap Tahun pada bulan Juli, dengan diadakan nya kegiatan ini pantia akan
mendapatkan peserta terbaik yang nantinya akan di kirim untuk mewakili Provinsi Lampung di
ajang Lomba Cerdas Cermat Tingkat Nasional yang di selenggarakan di Museum Nasional
yang ada di Jakarta. Tampilan pelaksanaan LCC dapat dilihat pada gambar 3.22 berikut.

Gambar 3.22 Merupakan Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC)

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
Dari pemaparan di atas mengenai Bidang kerja dan pelaksanaan kerja,

penulis

menghadapi permasalahan atau kendala yang dihadapi di tempat PKL di UPTD Museum Negeri
Provinsi Lampung yaitu saat melakukan install ulang windows terjadi kendala “Windows
Cannot be Installed to This Disk. The Selected Disk is of the GPT Partition Style”. Tampilan
“Windows Cannot be Installed to This Disk” dapat dilihat pada gambar 3.23 berikut.

Gambar 3.23 Merupakan Tampilan “Windows Cannot be Installed to This Disk”

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
Dalam mengatasi kendala penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang di maksud
dengan MBR dan GPT. MBR merupakan singkatan dari Master Boot Record yang mempunyai
fungsi untuk mengatur data maksimal hanya 2.2TB (Tera Byte) dan hanya bisa terbagi ke dalam
4 partisi saja. Dengan kata lain, walaupun hardisk mempunyai kapasitas lebih dari 2.2TB (Tera
Byte), tetapi percuma saja apabila formatnya masih MBR. Karena format ini hanya bisa
melakukan pengaturan data maksimal 2.2TB (Tera Byte). MBR adalah tipe yang spesial dari
boot sector dan memegang informasi mengenai logical partition, berisi file system serta
mengatur sistem (Decky Ramadhan, 2017).
Sedangkan GPT adalah singkatan dari GUID Partition Table yang memiliki
kemampuan untuk mengolah data atau penyimpanan hingga 9.4ZB (Zetta Byte) dan bisa
memiliki 128 partisi primer. Hardisk GPT ini digunakan untuk menginstall Windows dalam
mode UEFI (Unified Extensible Filmware Interface) yang memiliki kemampuan booting dua
kali lebih cepat dari BIOS biasa. Harddisk dengan GPT disk system digunakan untuk install
windows mode UEFI (Unified Extensible Filmware Interface) Jika installer tidak cocok dengan
partisi maka Windows Cannot be Installed to This Disk akan muncul (Decky Ramadhan, 2017).
Cara mengatasi kendala dengan membuat flashdisk bootable Windows dengan
menggunakan aplikasi Rufus, berikut langkah-langkah yang penulis lakukan dalam membuat
flashdisk bootable Windows yang khusus di buat untuk hardisk GPT :
1. Penulis menghubungkan flashdisk ke laptop dan jalankan aplikasi rufus, seperti
pada gambar 3,24 berikut.

Gambar 3.24 Merupakan Tampilan Rufus

2. Selanjutnya penulis memastikan telebih dahulu apakah flashdisk sudah terhubung
atau belum. Jika sudah akan telihat ada nama flashdisk di tab "Device", seperti pada
gambar 3.25 berikut.

Gambar 3.25 Merupakan Tampilan “Device”
3. Selanjutnya pada tab “Partition scheme and target system type” penulis mengubah
pilihan menjadi “GPT partition scheme for UEFI”, seperti pada gambar 3.26
berikut.

Gambar 3.26 Merupakan Tampilan “Partition scheme and target system type”

4. Selanjutnya pada tab “File system” penulis mengubah pilihan menjadi “FAT32
(Default)”, seperti pada gambar 3.27 berikut.

Gambar 3.27 Merupakan Tampilan “File system”

5. Selanjutnya pada tab "Format options", penulis mengatur seperti pada gambar 3.28
dibawah ini.

Gambar 3.28 Merupakan Tampilan "Format options"

6. Selanjutnya pilih "Create a bootable disk using 'ISO Image'", lalu penulis klik
gambar pada samping kanan ISO Image, seperti pada gambar 3.29 berikut.

Gambar 3.29 Merupakan Tampilan "Create a bootable disk using 'ISO Image'"

7. Disini penulis akan di arahkan untuk memasukkan File ISO Windows, lalu penulis
klik open, seperti pada gambar 3.30 berikut.

Gambar 3.30 Merupakan Tampilan File ISO

8. Selanjutnya penulis memastikan File ISO sudah masuk, untuk mengeceknya lihat
di bagian tab bawah, seperti pada gambar 3.31 berikut.

Gambar 3.31 Merupakan Tampilan File ISO yang sudah masuk

9. Kemudian jika sudah semuanya, lalu penulis klik "Start", proses ini akan memakan
waktu lama, tampilan proses dapat dilihat pada gambar 3.32 berikut.

Gambar 3.32 Merupakan Tampilan Proses

10. Kemudian jika sudah selesai penulis langsung saja klik close.

Setelah penulis selesai membuat flashdisk bootable Windows khusus untuk hardisk GPT
kemudian penulis menggunakan kembali untuk menginstal Windows pada laptop yang
terkendala karena “Windows Cannot be Installed to This Disk. The Selected Disk is of the GPT
Partition Style”. Hasilnya penulis bisa melakukan install ulang sistem operasi windows tanpa
adanya kendala pada proses install ulang.

3.2

Pelaksanaan PKL : INDRA SURYA LAKSANA SIMARMATA, NPM. 15311815

3.2.1 Bidang Kerja
Dalam melakukan pelaksanaan Kegiatan di UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung,
penulis di tempatkan di bagian Pelayanan dan Teknis.
Adapun pekerjaan yang penulis lakukan di tempat PKL, adalah:
1. Membuat Laporan data pengunjung bulanan
2. Membuat penilaian skor Lomba Cerdas Cermat (LCC)
3. Memperbaiki error tinta pada printer Canon MP198
4. Membuat Laporan koleksi Museum

3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKl di UPTD Museum Negeri
Lampung Provinsi Lampung yaitu penulis untuk membantu di bagian Pelayanan dan Teknis,
adapun beberapa kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di UPTD Museum Negeri Provinsi
Lampung, diantaranya:
1.

Membuat Laporan data pengunjung bulanan.
Selama melaksanakan PKL di bagian Pelayanan penulis diberikan tugas oleh Bapak Budi

Suprianto (Kepala Bagian Pelayanan) untuk membuat data pengunjung. Dalam membuat data
pengunjung penulis akan membahas tentang data jumlah pengunjung Museum. Data ini
merupakan rekap jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara ke
Museum Negeri Provinsi Lampung. Data pengunjung di kerjakan setiap bulan untul
menggetahui data para penggunjung setiap bulannya dan di akhir tahun akan di kumpulkan
untuk mengetahui grafik pertumbuhan pengunjung di setiap bulannya. Data penggunjung di
dapat dari buku kunjungan yang ada di gedung pameran yang di isi oleh para penggunjung
setiap ingin masuk ke dalam Museum Lampung. Bila diperhatikan, orang-orang yang datang
berkunjung disuatu tempat atau negara, biasanya mereka disebut sebagai pengunjung yang
terdiri dari beberapa orang dengan bermacam-macam motivasi kunjungan termasuk di
dalamnya adalah wisatawan, sehingga tidak semua pengunjung termasuk wisatawan. Menurut
International Union of Official Travel Organization (IUOTO), pengunjung yaitu setiap orang
yang datang kesuatu negara atau tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun
kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah, pengunjung digolongkan dalam dua
kategori yaitu :

1. Wisatawan (tourist)
Pengunjung yang tinggal sementara sekurang-kurangnya selama 24 jam di negara yang
kunjunginya dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan ke dalam klasifikasi sebagai
berikut:
a. Pesiar (leisure), untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan
dan olahraga.
b. Hubungan dagang(business), keluarga, konferensi, misi, dan lain sebagainya.
2. Pelancong (exursionist)
Pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara yang dikunjungi dalam waktu kurang
dari 24 jam. Dari beberapa pengertian tersebut, dalam penelitian ini yang dimaksud
dengan pengunjung adalah seseorang yang melakukan kunjungan pada objek dan daya
Tarik wisata yang dalam hal ini adalah objek wisata Museum Lampung sebagai lokasi
penelitian.
Langkah-langkah yang dilakukan penulis membuat data penggujung dengan
menggunakan excel:
1. Penulis membuka lembar kerja Microsoft excel, kemudian klik menu insert – table,
seperti pada gambar 3.33 berikut.

Gambar 3.33 Merupakan Tampilan Lembar Kerja Excel

2. Tandai baris dokumen penulis mengklik dan tahan lalu tarik di sepanjang baris dan
kolom sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baru klik tombol OK di jendela
perintah, seperti pada gambar 3.34 berikut.

Gambar 3.34 Merupakan Tampilan Kolom dan Baris

3. Lalu penulis menambahkan bagian-bagian dari data penggunjung, tampilan data
pengunjung dapat dilihat pada gambar 3.35 berikut.

Gambar 3.35 Merupakan Tampilan Data Pengujung

Dalam hal ini penulis membuat data pengunjung dengan menggunakan aplikasi Microsoft
excel. Pengertian dan Fungsi Microsoft Excel, Microsoft Excel adalah sebuah program dari

Microsoft Office yang mempunyai fungsi pengolah data berupa perhitungan atau
grafik. Program ini memungkinkan penggunanya untuk membuat lembar kerja spreadsheet
dengan berbagai fitur kalkulasi akurat dan mudah di operasikan.Hingga saat ini, Microsoft
Excel menjadi salah satu program spreadsheet terpopuler dan dipergunakan oleh berbagai
kalangan, baik di platform Windows maupun Mac OS. Jika kita memang sudah tahu rumus dan
logika perhitungan excel, maka dengan gampangnya menggunakan aplikasi ini. Sebaliknya
jika kita belum paham maka kita tidak dapat menggunakannya secara optimal. Bahkan jika
salah menggunakan rumus dapat berakibat kesalahan dalam membaca data. Maka dari itu
pelajarilah rumus dan logika excel agar dapat mengoperasikan excel dengan baik dan optimal.

Komponen Microsoft Excel
Dalam Microsoft Excel terdapat beberapa bagian atau komponen, diantaranya yaitu:
1. Row Heading, penunjuk lokasi baris dalam sebuah lembar kerja (worksheet) Excel
2. Column Heading, penunjuk lokasi kolom dalam sebuah lembar kerja Excel
3. Cell Pointer, penunjuksel yang aktif
4. Formula Bar, Tempat di mana rumus diketikkan untuk digunakan dalam sebuah lembar
kerja Excel.

Fungsi Microsoft Excel
Microsoft Excel ini memiliki banyak fungsi dan kegunaan diantaranya yaitu :
1. Untuk membuat laporan keuangan akuntansi.
2. Untuk keperluan administrasi sebuah instansi.
3. Untuk mengurutkan beragam data baik pengolahan kamaupun kata.
4. Untuk melakukan perhitungan otomatis dengan menggunakan rumus dan logika.

2.

Membuat Aplikasi penilaian skor Lomba LCC (Lomba Cerdas Cermat)
Selama melaksanakan PKL di bagian Pelayanan penulis diberikan tugas oleh Bapak Budi

Suprianto (Kepala Bagian Pelayanan) untuk membuat aplikasi peilaian skor lomba cerdas
cermat. Penilaian skor digunakan untuk menentukan nilai-nilai dari hasil pertanyaan yang
diberikan dari juri kepada setiap para siswa-siswi yang diperoleh dengan menjumlahkan angkaangka bagi setiap soal tes yang dijawab benar oleh siswa.Aplikasi ini membantu menentukan
skor dapat dipilih dari beberapa skala pengukuran, skala 50, dan 100. Jika benar mendapatkan
nilai 100, kurang tepat/ benar mendapatkan nilai 50 jika di ajurkan oleh para juri untuk
mendapatkan dengan nilai 50, dan jawaban salah mendapat nilai 0.

Aplikasi ini juga bertujuan untuk memaparkan hasil nilai kepada para penonton dan juga
para peserta lomba cerdas cermat. Setiap siswa-siswa dibagi dalam 3 kelompok A, B, dan C
dengan sesi pertanyaan wajib, lempar, dan rebutan. Setelah mendapatkan skor-skor dari
pertanyaan yang diberikan juri, maka skor-skor tersebut dijadikan sebagai alat penentu siswasiswa yang akan lanjut ke fase selanjutnya. Aplikasi ini digunakan pada lomba cerdas cermat
yang dilaksanankan pada tangal 24-25 Juli 2018.
Berikut langkah-langkah dalam membuat penilaian skor di Microsoft Excel yaitu :
1. Penulis membuka spreadsheet Microsoft excel.
2. Penulis membuat tabel sesuai yang digunakan, penulis menempatkan pointer pada sel
A1. Kemudian penulis tekan dan tahan tombol shift pada keyboard. Penulis tekan dan
tahan tombol arah kebawah pada keyboard sel A10, setelah itu penulis tekan dan tahan
tombol kesamping kanan sampai sel J10. Tampilan tabel dapat dilihat pada gambar 3.36
berikut.

Gambar 3.36 Merupakan tampilan tabel

3. Lalu penulis mengisi bagian-bagian tabel dan pada bagian skor penulis memberikan
“formula” atau rumus =SUM, seperti pada gambar 3.37 berikut.

Gambar 3.37 Merupakan “Formula” pada tabel

3.

Memperbaiki error tinta pada printer Canon MP198
Penulis juga di tugaskan oleh Ibu Nyoman (Kepala Bagian Teknis) untuk memperbaiki

printer Canon MP198 dikarenakan tinta pada printer bermasalah, dalam memperbaiki tinta
pada printer penulis di hadapi dengan masalah saat sedang melakukan pencetakan tiba-tiba
muncul pesan “Ink has Run Out”. Untuk mengatasi hal ini maka pesan error ini menandakan
tinta pada catridge habis dan perlu di isi ulang namun biasanya setelah di isi tetap saja ada dan
tidak mau hilang. Masalah yang satu ini bisa saja terjadi saat mengisi ulang tinta maupun
mengganti catridge printer dengan yang baru, dimana status yang menyebutkan catridge tidak
memiliki tinta atau biasa terdapat pesan “Ink has Run Out”, namun sebenarnya catridge tinta
yang dimasukan sudah terisi penuh. Tampilan “Ink has Run Out” dapat dilihat pada gambar
3.38 berikut.

Gambar 3.38 Merupakan Tampilan “Ink has Run Out”
Untuk menangani masalah status “Ink has Run Out” penulis melakukan beberapa langkah
yang harus dilakukan yaitu:
1. Penulis menggunakan penghapus pensil maupun alcohol untuk membersihkan kotak
emas yang ada pada kedua catridge dan juga pada printernya.
2. Setelah itu penulis masuk pada aplikasi printer, kemudian masuk kedalam “setup
menu” dan menuju ke menu “tools” lalu penulis tekan “align print catridges”.
3. Kemudian pada menu yang sama juga bisa menghimpit clean catridges.
4. Kemudian penulis melakukan tes printer pada menu ”setup print report selftest report”.
Setelah itu printer dapat dengan otomatis mencetak penampilan grid patterns yang
berwarna.
5. Sekarang status tinta sudah kembali normal dan penulis bisa memulai print kembali.

4.

Membuat Laporan koleksi Museum
Selama melaksanakan PKL,di bagian teknis penulis di berikan tugas oleh Ibu Anggun

(Staff Bagian Teknis) untuk membuat laporan koleksi Museum. Dalam membuat laporan
koleksi meseum penulis menggunakan Aplikasi Microsoft Word, sebelumnya penulis akan
membahas terlebih dahulu apa itu laporan koleksi Museum. Makna koleksi Museum adalah
aspek terpenting dari penyelenggaraan sebuah meseum jenis koleksi dapat dijadikan acuan
untuk menentukan kriteria sebuah Museum. Sebagai contoh Museum wayang, Museum Batik,
Museum Keramik dan lain-lain. Sesuai dengan kriteria museum di Indonesia, Museum Negeri
Provinsi Lampung “Ruwa Jurai” termasuk Museum umum. Kriteria ini berdasarkan ketetapan
Direktorat Permeseuman pada januari 1993, yang menyatakan bahwa koleksi pada Museum
Negeri Lampung terdiri atas 10 jenis yaitu Geologika, Biologika, Etnografika, Arkeologika,
Historika, Numismatika/Heraldika, Filologika, Kramologika, Seni rupa, dan Teknologika.
Penetapan 10 jenis koleksi ini berdasarkan hasil kajian dan deskripsi koleksi sesuai dengan
disiplin ilmu. Tujuan klarifikasi dalam disiplin ilmu tersebut agaragar koleksi meseum dapat
dijadikansebagai objek studi dan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan
demikian diharapkan museum berperan mencerdaskan bangsa serta dapat memprestasikan
aspek-aspek yang terkait dengan 10 jenis koleksi yang dimiliki sebuah Museum Negeri
Lampung.
Sebagai Museum umum, Museum Negeri Provinsi Lampung “Ruwa Jurai” menggelola 10
jenis koleksi. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2016, jumlah koleksi Museum adalah 4.747
buah. Jenis koleksi yang dikelola Museum adalah:
1.

Geologika, yaitu koleksi yang terdiri dari benda-benda bukti sejarah alam dan
lingkungan serta berkaitan dengan disiplin ilmu geologi.

2.

Biologika, yaitu koleksi yang berkaitan dengan alam dan lingkungan serta berkaitan
dengan disiplin ilmu biologi.

3.

Etnografika, yaitu benda-benda hasil karya manusia yang cara pembuatannya dan
pemakaianny merupakan identitas atau mempunyai ciri khas suku bangsa setempat.

4.

Arkeologika, yaitu benda benda yang merupakan bukti hasil peninggalan masa pra
sejarah, Hindu-Budha dan masuknya islam.

5.

Historika, yaitu benda yang memiliki nilai sejarah yang pernah digunakan untuk halhal yang berhubungan dengan perlawanan kepada penjajah.

6.

Numismatika/Heraldika, koleksi Numismatika berupa mata uang atau alat tukar yang
sah yang pernah beredar di masyarakat, terdiri dri mata uang Indonesia dan mata uang
asing. Sedangkan heraldika adalah kumpulan tanda jasa dan peralatan pemerintahan.

7.

Filologika, yaitu kumpulan tulisan atau naskah kuno yang ditulis dengan tangan diatas
kulit kayu, bambu, daun lontar, dan sebagainya.

8.

Kramologika, yaitu benda yang terbuat dari tanah liat, bahan batuan atau porselin yang
dibakar dengan suhu tertentu. Koleksi kramologi terdiri dari keramik asing yang
ditemukan di daerah Lampung dan gerabah local yang dibuat oleh masyarakat
Lampung.

9.

Seni rupa, yaitu benda hasil daya cipta, karsa, dan rasa manusia yang diungkapkan
secara konkrit dalam bentuk 2 atau 3 dimensi yang memiliki keragaman tema ide
konseptual dan media cetak.

10. Teknologika, yaitu peralatan yang dibuat dengan teknologi tradisional, umumnya
berupa peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tampilan laporan koleksi
museum dapat dilihat pada gambar 3.39 berikut.

Gambar 3.39 Merupakan Laporan Koleksi Museum

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi
Dari pemaparan di atas mengenai Bidang kerja dan pelaksanaan kerja, penulis
menghadapi permasalahan atau kendala yang dihadapi di tempat PKL di UPTD Museum
Negeri Provinsi Lampung yaitu saat melakukan print laporan koleksi Museum terjadi kendala
pada catridge printer. Pada saat itu printer tidak mau mengeluarkan tinta di sebabkan karena
terjadinya penyumbatan pada saluran tinta.

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
Dalam mengatasi kendala sebelumnya penulis akan menjelaskan permasalahan
mengenai kerusakan pada head catridge, yang biasanya disebabkan oleh beberapa hal yaitu:
1. Penyumbatan akibat tinta yang mengering, sehingga tentu saja akan menyumbat
jalannya tinta saat digunakan dalam proses mencetak.
2. Kotoran atau sering kali debu masuk ke cartridge bersamaan dengan masuknya tinta,
sehingga menyumbat lubang-lubang head (nozle).
3. Panas berlebih akibat head yang dipaksa bekerja mencetak tanpa istirahat.
4. Ujung head tergores akibat benturan atau bergesekan dengan benda yang lebih keras.
diameter lubang head cartridge sangat kecil bahkan lebih kecil dari diameter rambut
manusia, sehingga apabila ujung head ini terbentur atau tergesek benda kerasakan
mudah sekali rusak.
Solusi mengatasi Head Cartridge yang rusak atau head cartridge yang tersumbat karena
tinta yang mengering dan kotoran misalnya debu yang masuk bercampur tinta. Dalam
penanganannya tergantung kondisi kerusakan head cartridge mulai dari yang ringan sampai
yang berat, gejala penyumbatan cartridge tentu saja ditandai dengan tidak keluarnya tinta
dengan sempurna saat mencetak.
Berikut cara yang penulis lakukan dalam mengatasi masalah pada Head Cartridge
yaitu:
1. Penyumbatan ringan: Lakukan proses cleaning menggunakan software dari
bawaan printer, jika masih belum juga bisa membantu lakukan proses deep cleaning
menggunakan software bawaan printer.
2. Penyumbatan sedang: Dengan menggunakan alat yang disebut dengan toolkit
penyedot cartridge. Caranya cukup pasang cartridge yang bermasalah pada toolkit
kemudian sedot menggunakan suntikan.

3. Penyumbatan berat: Rendam head cartridge dengan menggunakan cairan cleaner,
saat merendam jangan sampai membasahi atau terkena chip cartridge. Lamanya
tergantung tingkat kerusakan penyumbatan head cartridge, bisa 15 menit sampai 1
jam bahkan sehari, kemudian kombinasikan juga menggunakan toolkit penyedot
cartridge.
Setelah selesai mengatasi masalah pada head cartridge kemudian penulis
menggunakan kembali untuk mencetak sampai tinta pada cartridge benar-benar keluar dengan
sempurna dan hasil cetakan kembali normal.

BAB IV
PENUTUP
4.1

Kesimpulan
UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung merupakan sebuah institusi yang

mempunyai misi utama untuk menyimpan bukti-bukti peradaban manusia dan lingkungan
alamnya, serta menyebarluaskan informasi tentang kedua aspek tersebut kepada masyarakat.
Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan
(PKL) adalah sebagai berikut:
1.

Mahasiswa

mampu

menerapkan

kompetensi

yang

dimiliki

seperti

Troubleshooting, Desain Grafis dan Microsoft Office misalnya membantu
memperbaiki komputer, membuat desain spanduk dan membantu membuat laporan
koleksi yang ada di UPTD Museum Negeri Lampung.
2.

Mahasiswa dapat mengetahui data atau koleksi-koleksi yang ada di museum dan
mengetahui cara pendataan koleksi-koleksi yang ada di museum serta dapat
mengetahui cara penyimpanan dan perawatan koleksi-koleksi yang ada di museum.

3.

Mampu mendisiplinkan diri serta mampu bekerja sama dengan rekan kerja selain
itu belajar mengikuti kegiatan seperti LCC yang di adakan di UPTD Museum
Negeri Provinsi Lampung.

4.

Membantu menyelesaikan masalah yang ditemui misalnya kendala pada saat
instalasi sistem operasi windows dapat diselesaikan dengan membuat flashdisk
bootable windows dengan aplikasi rufus dan mengatasi kendala pada printer dapat
diselesaikan dengan mereset ulang printer.

4.2

Saran
Berdasarkan simpulan di atas, penulis dapat memberikan saran yang mungkin berguna,

sebagai berikut :
1.

Adanya Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan terjadi hubungan kerjasama yang
baik antara Universitas Teknokrat dengan UPTD Museum Negeri Provinsi
Lampung.

2.

Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL di UPTD Museum Negeri Provinsi
Lampung sebaiknya memiliki kompetensi di bidang desain grafis, microsoft office
dan troubleshooting supaya dapat menyelesaikan pekerjaan dan permasalahan yang
ada di museum.
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