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BABBABBABBAB IIII

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

1.11.11.11.1 LatarLatarLatarLatar BelakangBelakangBelakangBelakang PraktPraktPraktPraktiiiikkkk KerjaKerjaKerjaKerja IndustriIndustriIndustriIndustri (PRAKERIN)(PRAKERIN)(PRAKERIN)(PRAKERIN)

Setiap siswa lulusan SMK dituntut untuk mempunyai suatu keahlian dan

siap kerja, Karena lulusan SMK biasanya belum diakui oleh pihak dunia

usaha/ industri, oleh karena itu diadakan suatu program Praktek Kerja Industri

(PRAKERIN) agar setiap siswa lulusan SMK mempunyai suatu pengalaman

dalam dunia usaha sebelum memasuki dunia usaha tersebut secara nyata

setelah lulus sekolah.

Sesuai dengan hasil pengamatan dan penelitian Direktorat Pendidikan

Menengah Kejuruan, pola penyelenggaraan di SMK belum secara tegas dapat

menghasilkan tamatan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut dapat

dilihat dari kondisi pembelajaran yang belum kondusif untuk menghasilkan

tenaga kerja yang professional, karena keahlian professional seseorang tidak

semata-mata diukur oleh penguasaan unsur pengetahuan dan teknik bekerja,

tetapi harus dilengkapi dengan penguasaan kiat (arts) bekerja yang baik.

Ada dua pihak yaitu lembga pendidikan dan lapangan kerja (industri/

perusahaan atau instansi tertentu) yang secara bersama-sama

menyelenggarakan suatu program keahlian kejuruan. Dengan demikian kedua

belah pihak seharusnya terlibat dan bertanggung jawab mulai dari tahap

perencanaan program, tahap penyelenggaraan, sampai penilaian dan penetuan

ke lulusan siswa.

1.21.21.21.2 Dasar-dasarDasar-dasarDasar-dasarDasar-dasar PelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan PraktekPraktekPraktekPraktek KerjaKerjaKerjaKerja IndustriIndustriIndustriIndustri (PRAKERIN)(PRAKERIN)(PRAKERIN)(PRAKERIN)

Melihat kenyataan di atas, Dikmenjur menetapkan strategi oprasional yang

berdasarkan kepada kebijakan “Link and macth” (kesuaian dan kesepadanan)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam model penyelenggaraan
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Pendidikan Sistem Ganda. Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan

yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem

Pendidikan Nasional, PP Nomor 20 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah,

PP Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan

Nasional, Kepmendikbud Nomor 080/U/1992 tentang Sekolah Menengah

Kejuruan dan Kepmendikbud Nomor 080/U/1993 tentang kurikulum SMK.

1.31.31.31.3 TujuanTujuanTujuanTujuan PraktikPraktikPraktikPraktik KerjaKerjaKerjaKerja IndustriIndustriIndustriIndustri (PRAKERIN)(PRAKERIN)(PRAKERIN)(PRAKERIN)

Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) adalah merupakan suatu sistem

pembelajaran yang dilakukan diluar proses Belajar Mengajar dan dilaksanakan

pada perusahaan/industri atau instansi yang relevan. Secara umum

pelaksanaan program Praktik Kerja Industri ditujukan untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan siswa dibidang teknologi, penyesuian diri

dengan situasi yang sebenarnya, mengumpulkan informasi dan menulis

laporan yang berkaitan langsung dengan tujuan khusus. Setelah siswa

melaksanakan program Praktik Kerja Industri secara khusus siswa di harapkan

memperoleh pengalaman yang mencakup tinjauan tentang perusahaan, dan

kegiatan-kegiatan praktek yang berhubungan langsung dengan teknologi. Dan

mempersiapkan para siswa/siswi untuk belajar bekerja secara mandiri, bekerja

dalam suatu tim dan mengembangkan potensi dan keahlian sesuai dengan

minat dan bakat masing-masing. Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri

(PRAKERIN) pada SMK bertujuan untuk :

a. Menghasilkan tenaga keja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang

memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, etos kerja yang sesuai dengan

tuntunan lapangan pekerjaan.

b. Memperkokoh link and macth antara SMK dan dunia kerja.

c. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi proses pendidikan dan pelatihan

kerja berkualitas.

d. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai

bagian dari proses pendidikan.
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BABBABBABBAB IIIIIIII

PELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAAN DANDANDANDAN PEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASAN

2.12.12.12.1 WaktuWaktuWaktuWaktu

Adapun waktu untuk melaksanakan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN)

adalah mulai dari tanggal 5 Juli 2010 s/d 1 Oktober 2010. Praktik Kerja

Industri di PT. BONET UTAMA dimulai dari pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB

yang diselingi jam istirahat pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB.

2.22.22.22.2 TempatTempatTempatTempat

Tempat yang dipergunakan untuk pelaksanaan Pratik Kerja Industri

(PRAKERIN) adalah Di PT. BONET UTAMA BOGOR. Lokasi tepatnya ada

di Jl. Raya Pajajaran No. 88F Bogor.

2.32.32.32.3 KompetensiKompetensiKompetensiKompetensi yangyangyangyang didididi ajarkanajarkanajarkanajarkan

Kompetensi yang diajarkan di PT BONET UTAMA antara lain :

���� InstalasiInstalasiInstalasiInstalasi RT/RWRT/RWRT/RWRT/RWNETNETNETNET

RT/RW NET adalah koneksi internet menggunakan gelombang mikro

yang dialirkan melalui wireless dari kantor bonet ke seluruh point of presence

(POP) yang tersebar di sekitar kota bogor. Selanjutnya dari pop tersebut internet

disebar ke lokasi pelanggan yang berperan sebagai base station. Kemudian dari

base station, internet dialirkan melalui media kabel Unshielded Twisted Pair

(UTP) ke lokasi pelanggan lainnya yang berdekatan di satu komplek perumahan.

���� KonfigurasiKonfigurasiKonfigurasiKonfigurasiWirelessWirelessWirelessWireless APAPAPAP (Access(Access(Access(Access Point)Point)Point)Point)

Dalam jaringan komputer, Wireless Access Point (WAP) adalah suatu alat

yang memungkinkan perangkat komunikasi yang menggunakan kabel untuk

terhubung ke jaringan tanpa kabel dengan menggunakan Wi-Fi, Bluetooth atau
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standar terkait. WAP biasanya terhubung ke router, dan bisa membagi data antara

perangkat nirkabel (seperti komputer atau printer) dan perangkat kabel pada

jaringan. Di BONET, teknologi ini digunakan untuk membagi koneksi internet ke

para pelanggannya.

���� InstalasiInstalasiInstalasiInstalasiOpratingOpratingOpratingOprating SystemSystemSystemSystem padapadapadapada PCPCPCPC

SistemSistemSistemSistem operasioperasioperasioperasi merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan

perangkat keras komputer. Pengertian sistemsistemsistemsistem operasioperasioperasioperasi secara umum adalah suatu

pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan

menyediakan sekumpulan layanan untuk memudahkan dan memberi kenyamanan

dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya sistem komputer.
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PROSEDUR KERJA

Nama Perusahaan PT BONET UTAMA BOGOR

Tempat Pekerjaan Rumah User (Pelanggan/Pemakai)

Nama Pekerjaan Instalasi RT/RW NET

A. TUJUAN KERJA

1. Memasang Sistem RT/RW NET di rumah User (Pelanggan), agar user

dapat menggunakan Internet di rumah dengan menggunakan sistem

RT/RW NET.

B. PROSEDUR PEKERJAAN

1. Survei tempat pemasangan, Survei tempat dilakukan untuk mengetahui

posisi dan tempat yang tinggi untuk memasang

perangkat. Karena instalasi ini dipasang secara

point to point, dan tidak boleh terhalang oleh

pohon atau gedung-gedung, agar mendapatkan sinyal yang optimal.

2. Siapkan peralatan yang di perlukan untuk pemasangan, yaitu Bor tembok,

dinabolt, klem U, klem UTP, piccer, toolkit, POE (Power Over Ethernet),

Tiang besi, Radio, dll.

3. Pasang wireless, & POE top di dalam box, lalu crimping kabel straight, &

pasang kabel straight ke POE top.

4. Bor tembok sesuai ukuran dinabolt, untuk memasang tiang.
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5. Pasang box & antena yang sudah dirakit ke tiang besi. Lalu arahkan antena

yang di pasang ke antena ISP BONET.

6. Tarik kabel ke dalam atap rumah ke tempat komputer di simpan.
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7. Pasang adaptor & POE bottom, crimping kabel straight untuk di

hubungkan ke POE bottom, dan dari POE bottom di hubungkan ke

komputer User.

8. Selanjutnya konfigurasi wireless untuk menghubungkan ke ISP BONET

yang akan dijelaskan pada Prosedur Kerja selanjutnya.
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PROSEDUR KERJA

Nama Perusahaan PT BONET UTAMA BOGOR

Tempat Pekerjaan Rumah User (Pelanggan/Pemakai)

Nama Pekerjaan Mengkonfigurasi Wireless AP (access point)

A. TUJUAN KERJA

1. Mengkonfigurasi Radio agar dapat digunakan untuk menghubungkan ke

ISP BONET, sehingga user dapat menggunakan Internet dengan sistem

RT/RW NET.

B. PROSEDUR PEKERJAAN

1. Pertama ganti IP address sesuai dengan network pada wireless yang akan

di-setting.
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2. Coba ping ke IP address wireless, jika ada tampilan reply, maka langsung

buka browser Mozilla Firefox atau browser lainya.

3. Masukan IP address wireless (IP default untuk radio JAHT Bridge/Router

dan Edimax Bridge adalah 192.168.2.1) ke menu browser, lalu enter.
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Setelah di-enter akan muncul tampilan seperti di atas. Lalu isi username &

password (username default : admin / Password default : 1234), enter.

4. Setelah masuk ke-radio wireless, akan muncul tampilan Home seperti di

atas.
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5. Lalu mulai setting pada menu Basic setting. Di-menu tersebut pilih mode

lalu pilih “Station Infrastucture”.

6. Setelah pilih “Station Infrastructure”, lalu apply.

7. Setelah pilih apply, pilih continue untuk melanjutkan setting.
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8. Lalu masuk ke-menu “System Utility”. Isi IP address wireless & gateway.

Pilih apply, jika ada tampilan seperti tampilan di atas, pilih ok.

9. Setelah mengisi IP address wireless, pilih continue.
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10. Setelah mengisi IP address lalu masuk lagi ke-menu basic setting, lalu

pilih “Select Site Survei” untuk mengetahui sinyal base station yang

diterima komputer.

11. Jika sinyal kecil maka refresh sebanyak tiga kali.
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12. Jika sinyal sudah bagus, maka tinggal mengisi tanda connect pada menu

select, lalu pilih connect.

13. Jika semua setting telah selesai, maka lihat status setting-an di menu home,

apakah sudah connected atau belum.
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14. Jika sudah selesai mengkonfigurasi wireless access point coba tes

browsing, jika sudah connect hasilnya akan seperti pada gambar di atas.
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PROSEDUR KERJA

Nama Perusahaan PT BONET UTAMA BOGOR

Tempat Pekerjaan Ruang Teknisi

Nama Pekerjaan Instalasi Oprating System pada PC

A. TUJUAN

1. SistemSistemSistemSistem operasioperasioperasioperasi harus diinstal ke dalam komputer agar dapat berfungsi

dengan baik.

B. PROSEDUR PEKERJAAN

1. Siapkan CD WINDOWS XP serta SN (Serial Number) CD

2. Siapkan CD DRIVER MOTHERBOARD

3. Atur bios terlebih dahulu agar prioritas bootingnya dimulai dari CD(DVD)-

ROM, caranya:

a. Masuk ke BIOS dengan menekan tombol Del, atau F1, atau juga F2.

Pilih menu Advanced Settings, kemudian carilah ‘Boot Priority’ atau

yang sejenis.

b. Ubah pengaturanya, agar CDROM jadi urutan yang pertama

kemungkinan pilihan ini ada 2 jenis :

* menu ‘First boot priority’, ‘Second boot priority’ dll: Aturlah ‘First

boot priority’ ke ‘CDROM’ dengan menekan tombol PgDn/Pgup (Page

Down/Up) atau +/-. Atur juga ‘Second boot priority’nya ke

HDD0/HDD1.

* Jika menunya ‘Boot priority’: atur ke ‘CDROM, C, A’ atau ‘CDROM,

A, C. dengan menekan tombol PgDn/Up. Masukan CD WINDOWS, lalu

tekan F10. lalu Yes.

4. Tunggu beberapa saat sampai muncul tulisan "press any key to boot from

CD" seperti tampilan Seperti gambar di bawah ini :
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5. Tekan ENTER atau sembarang tombol, lalu proses instalasi akan mengecek

hardware komputer, kemudian akan muncul tulisan "windows setup"

seperti gambar dibawah ini :

6. Lalu file-file di dalam cd akan di load ke dalam komputer, kemudian akan

muncul tampilan "welcome to setup" seperti gambar dibawah ini :

7. Tekan "ENTER" untuk menginstal windows xp, lalu akan muncul (End

User Licese Aggrement) seperti gambar di bawah ini :

http://4.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LLxTvmIJI/AAAAAAAAAx0/W-u-gUoVLIM/s1600-h/ade4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LMJjk5o7I/AAAAAAAAAx8/YIRzQJITPzo/s1600-h/ade5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LMazgOVAI/AAAAAAAAAyE/JwR7IVbiEJ0/s1600-h/ade6.jpg
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8. Tekan "F8" kemudian proses instalasi akan mencari dan membaca partisi

hardisk, kemudian akan muncul semua partisi hardisk, seperti gambar di

bawah ini :

9. Tekan "ENTER" untuk langsung menginstal windows, "C" untuk membuat

partisi hardisk, kapasitas partisi sesuai dengan kebutuhan, dalam satuan MB,

selanjutnya jika ingin membuat partisi dengan menekan tombol "C", maka

akan muncul gambar seperti di bawah ini :

10. Kemudian tuliskan kapasitas partisi yang ingin dibuat, seperti terlihat pada

gambar diatas.

http://1.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LMqJ0QcSI/AAAAAAAAAyM/w2ZTFIoSIN4/s1600-h/ade7.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LN_xb-zcI/AAAAAAAAAyU/4rNaqVGrxKM/s1600-h/ade8.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LOGMzkZKI/AAAAAAAAAyc/7jdDSvE1UQw/s1600-h/ade9.jpg
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11. Kenudian tekan "ENTER" maka akan muncul gambar seperti dibawah ini :

12. Kemudian pilih "format the partition using the NTFS file system (Quick)"

atau "format the partition using the NTFS file system"

13. Lalu tekan "ENTER" maka akan muncul layar sepert gambar dibawah ini :

14. Setelah selesai format, kemudian windows akan ,menyalin file untuk

proses instalasi, seperti gambar di bawah ini :

15. Setelah proses penyalinan selesai, secara otomatis komputer akan

melakukan restart seperti gambar di bawah ini, dalam hal ini untuk

http://4.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LOMCjvsAI/AAAAAAAAAyk/yrmMjCamKlA/s1600-h/ade11.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LOWdVSU5I/AAAAAAAAAy0/YiaYVR9suCo/s1600-h/ade13.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LOa4yP4xI/AAAAAAAAAy8/JIyVMuPcpkA/s1600-h/ade14.jpg
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mempercepat proses restart, bisa langsung menekan "ENTER"

16. Setelah itu akan muncul loading windows seperti gambar di bawah ini :

17. Selanjutnya proses instalasi windows di mulai, muncul layar seperti

gambar di bawah ini :

18. Selanjutnya tinggal menunggu, setelah beberapa saat akan muncul layar

seperti gambar di bawah ini :

19. Klik "NEXT" lalu mucul layar seperti gambar di bawah ini :

http://2.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LOhT0k69I/AAAAAAAAAzE/VpXgtRZmrMI/s1600-h/ade15.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LOlv7QDCI/AAAAAAAAAzM/O1K2Kr8SJLU/s1600-h/ade16.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LOqxV4dYI/AAAAAAAAAzU/wXGSIrzdB1U/s1600-h/ade17.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LOuyY5lbI/AAAAAAAAAzc/g8LAH6bNKUU/s1600-h/ade18.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LO0PsSlHI/AAAAAAAAAzk/PD4K1CHo-kI/s1600-h/ade19.jpg
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20. Isi nama dan organisasi, lalu tekan "NEXT" kemudian akan muncul layar

seperti gambar di bawah ini :

21. Masukan serial number, kemudian tekan "Next" selanjutnya akan muncul

layar administrator, lalu tekan "Next" maka muncul layar Date and Time

Setting seperti gambar di bawah ini :

22. Masukan settingan jam dan tanggal, tentukan juga time zone, Klik "Next".

selanjutnya proses instalasi windows dilanjutkan, seperti gambar di bawah

ini :

23. Silahkan Menunggu hingga muncul layar seperti gambar di bawah ini :

24. Selanjutnya akan muncul layar work group or computer Domain, seperti

gambar di bawah ini :

25. Jika komputer anda terhubung dengan sebuah domain, maka isikan nama

domainnya, tapi jika komputer stand alone, maka pilih radio button yang

paling atas, lalu tekan "Next"

26. Selanjutnya akan muncul display setting, seperti gambar di bawah ini, klik

"OK" .

27. Kemudian windows akan mendeteksi tampilan optimal dari PC, seperti

terlihat pada gambar di bawah ini, Klik "OK" .

28. Proses instalasi hampir selesai selanjutnya akan muncul loading jendela

http://3.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LO5_wb8qI/AAAAAAAAAzs/HXMs2xNQ_O8/s1600-h/ade20.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LO_U6jCWI/AAAAAAAAAz0/I4uyDLj7INM/s1600-h/ade21.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LPFcrmd0I/AAAAAAAAAz8/-PCILKWpYXg/s1600-h/ade22.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LPKBEpsRI/AAAAAAAAA0E/og2TZfW_jgI/s1600-h/ade23.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LPPzg33wI/AAAAAAAAA0M/5soSLiaBJp0/s1600-h/ade24.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LPVe_2j5I/AAAAAAAAA0U/QV3ZCkDSVPY/s1600-h/ade26.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LPZothikI/AAAAAAAAA0c/QrNxZp-mPyg/s1600-h/ade27.jpg


Contoh Laporan PRAKERIN by : Aris Budianto, SE22

windows seperti gambar di bawah ini :

29. Selanjutnya masuk ke dalam windows untuk pertama kalinya seperti

terlihat pada gambar di bawah ini, tekan "Next".

30. Selanjutnya akan muncul layar "Help Protect Your PC", seperti gambar di

bawah ini, kemudian pilih "Not Right Now" lalu tekan "Next".

31. Kemudian komputer akan mengecek koneksi ke internet, seprti terlihat

pada gambar di bawah ini, pilih "Yes" lalu tekan "Next".

32. Kemudian akan muncul pilihan aktivasi windows, seperti gambar di

bawah ini, lalu tekan "Next".

33. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini yang

menunjukan pilihan untuk menambah pengguna komputer, cukup

masukkan satu user kemudian klik "Next".

34. Proses instalasi windows hampir selesai, kemudian akan muncul layar

seperti gambar di bawah ini, klik "finish", maka proses instalasi selesai.

35. Selesailah proses intalasi kemudian perlahan masuk ke windows seperti

terlihat pada gambar di bawah ini :

http://1.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LPedu_npI/AAAAAAAAA0k/SdIOVgZB4IU/s1600-h/ade28.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LPj5HBEoI/AAAAAAAAA0s/mYgCD4YCF2c/s1600-h/ade29.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LPoanGP3I/AAAAAAAAA00/qhJThrENydI/s1600-h/ade30.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LPtHeH5-I/AAAAAAAAA08/dqafwfaalvA/s1600-h/ade31.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LPy3q1b_I/AAAAAAAAA1E/ar5BRTHfD9c/s1600-h/ade32.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LP3mFRW-I/AAAAAAAAA1M/osIRJdqSyOY/s1600-h/ade34.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LP8pgE7AI/AAAAAAAAA1U/mOplnyyVDMA/s1600-h/ade35.jpg
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36. Kemudian tinggal menginstal CD Driver Motherboad, dan perangkat

pendukung lainnya.

http://2.bp.blogspot.com/_5ZUG_ApPpIY/S0LQHWUIdEI/AAAAAAAAA1c/RAbmtiWt5uk/s1600-h/instal+windows+xp.jpg
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BABBABBABBAB IIIIIIIIIIII

KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN DANDANDANDAN SARANSARANSARANSARAN

3.13.13.13.1 KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan

Setelah penulis menjalankan Praktik Kerja Industri (Prakerin) di PT

BONET UTAMA Bogor selama 3 bulan, maka penulis dapat mengambil

kesimpulan bahwa Praktik Kerja Industri itu sangat penting bagi pelajar Sekolah

Menengah Kejuruan (Kelompok Teknologi Industri) karena secara langsung

peserta diklat dapat terjun langsung ke lapangan, serta dituntut untuk

bertanggungjawab atas apa yang telah dilaksanakannya Prakerin tersebut.

Melalui prakerin ini peserta diklat dapat menilai dan menghargai

kemampuan diri sendiri. Penulis mencoba menarik kesimpulan bahwa ternyata

pengalaman yang didapatkan di lapanagan kerja khususnya dari segi teknik

pelaksanaannya lebih praktis jika di bandingkan pelajaran yang diterima di

sekolah, hal ini disebabkan di lapangan dituntut untuk memanfaatkan waktu

seefisien mungkin dengan kesalahan sekecil mungkin.

Sedangkan di sekolah pengalaman belajar ditujukan pada hal yang

sebenarnya dari teori berdasarkan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan

dibuktikan secara ilmiah. Ini membuktikan pengalaman yang diperoleh penulis di

lapangan setelah dibandingkan lebih teliti di sekolah hanya saja waktu yang

diperlukan sedikit lebih lama dibandingkan dengan lapangan. Walaupun

sebenarnya teori yang dipergunakan di lapangan kerja pada dasarnya mempunyai

teori yang sama dengan apa yang dipelajari di sekolah.

3.23.23.23.2 SaranSaranSaranSaran

Sesungguhnya dalam laporan ini penulis hanya ingin menguraikan

pengalaman- pengalaman penulis sebagai peserta diklat kepada guru-guru di

sekolah dan kepada Pembimbing di PT. BONET UTAMA Bogor.



Contoh Laporan PRAKERIN by : Aris Budianto, SE25

1. Pelajaran Teori Praktik

Mengenai pelajaran teori praktik, penulis ini merasa banyak kekurangan-

kekurangan terutama materi yang diberikan, saran penulis agar pelajaran

teori praktik disesuaikan dengan perkembangan dunia IT (khususnya

Teknik Komputer Jaringan).

2. Pelajaran Praktik

Untuk pengajaran praktik masih ada beberapa fasilitas yang belum

disediakan dan banyak peralatan praktik yang sudah rusak.

3. Pemberian Modul

Diharapakan diadakan pemberian modul kepada peserta diklat agar para

peserta diklat tidak perlu terbebani oleh mata pelajaran lain, setelah aktif

kembali mengikuti KBM.

4. Hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin baik antara pimpinan dan para

teknisi PT. BONET UTAMA Bogor supaya dipertahankan dan

ditingkatkan lagi.

5. Kegiatan PRAKERIN lebih di perhatikan lagi dalam arti pembimbing

harus lebih sering datang memonitoring para siswa-siswinya dengan

sebenar-benarnya.

6. Di ambil tindakan bagi pembimbing dari pihak sekolah yang tidak amanah

dalam arti tidak menjalani tugasnya sebagaimana mestinya.

Akhir kata kami minta maaf atas segala kekurangan . kami berharap

laporan ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya siswa-siswi SMK Amaliah 1

Ciawi Bogor.
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2.42.42.42.4 FaktorFaktorFaktorFaktor PendukungPendukungPendukungPendukung dandandandan PenghambatPenghambatPenghambatPenghambat

Faktor Pendukung :

� Adanya dukungan dan dorongan material maupun spiritual dari Orang

tua, Saudara dan teman-teman untuk melakukan Praktik Kerja Industri

(PRAKERIN)

� Perusahaan yang turut mendukung dan menerima penulis untuk

melakukan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) dengan cara

membimbimbing dan mengajarkan penulis.

Faktor Penghambat :

� Kurangnya ilmu serta bimbingan yang di berikan kepada penulis untuk

menghadapi kegiatan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN)

� Keterbatasan fasilitas yang di berikan sekolah saat melakukan Praktek

Kerja Industri (PRAKERIN)
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 1111

1.1.1.1. SejarahSejarahSejarahSejarah singkatsingkatsingkatsingkat berdirinyaberdirinyaberdirinyaberdirinya PTPTPTPT BONETBONETBONETBONET UTAMAUTAMAUTAMAUTAMA

Bogor Internet yang kemudian sekarang lebih dikenal sebagai BONETBONETBONETBONET

diprakarsai oleh Dipl. Ing. Dipl. Kfm Sudjaja Wira dan Ir. Michael S.

Sunggiardi pada pertengahan tahun 1995. Keduanya sepakat membentuk

suatu wadah untuk mengakses Internet bagi warga kota Bogor. Kesepakatan

ini segera dilaksanakan dengan menghubungi PT. Indo Internet di Jakarta

yang sudah beroperasi selama satu tahun, dan setelah berembuk dengan Ir.

Sandjaja dari Indonet, maka pada 1 Juli 1996 port Bogor dari Indonet

beroperasi dengan menggunakan 8 saluran telepon dan satu saluran leased

channel ke Rawamangun, Jakarta, dengan menempati kantor di Cafe

Botanicus yang berada di dalam Kebun Raya Bogor.

Acara peresmian dilaksanakan dengan cukup meriah, dengan jumlah

hadirin sekitar 250 orang, dilengkapi dengan pertunjukan debus dari Banten,

sambutan Kepala Kebun Raya Bogor, Dr. Suhirman, sambutan Kakandatel

PT Telkom saat itu Mahmur Suriadiredja dan demonstrasi Internet oleh Ir.

Sandjaja dari Indonet dan Ir. Michael S. Sunggiardi dari BONETBONETBONETBONET. Dengan

tidak memperdulikan untung-rugi, BONETBONETBONETBONET beroperasi secara apa adanya

dengan saluran interlokal ke Jakarta selama 24 jam.

Kini seiring pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang semakin

baik dan canggih, BONETBONETBONETBONET sudah memiliki ratusan jaringan telepon digital

untuk melayani pelanggan dial up. Selain itu BONETBONETBONETBONET juga memiliki relay

station di beberapa lokasi untuk melayani pengguna layanan koneksi dengan

metode wireless.
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BONETBONETBONETBONET sendiri menyadari bahwa kebutuhan setiap orang dan

perusahaan berbeda satu sama lain. Oleh karena itu BONETBONETBONETBONET harus senantiasa

membuat terobosan dan meluncurkan layanan baru. Selain itu, BONETBONETBONETBONET juga

mempersiapkan tenaga-tenaga terampil dalam penyajian produk tersebut,

karena BONETBONETBONETBONET sangat yakin bahwa kualitas SDM juga sama pentingnya

dengan kualitas produk/layanan yang disediakan.

2.2.2.2. ProfilProfilProfilProfil SingkatSingkatSingkatSingkat PT.PT.PT.PT. BONETBONETBONETBONET UTAMAUTAMAUTAMAUTAMA

PT.PT.PT.PT. BonetBonetBonetBonet UtamaUtamaUtamaUtama adalah perusahaan yang

bergerak di bidang Teknologi Informasi dan berdiri

sejak tahun 1995 dan merupakan mitra Anda

sebagai penyedia layanan Internet. Kami siap

membantu anda memberikan solusi untuk

memenuhi kebutuhan teknologi informasi Anda di masa kini dan masa depan.

Dengan moto “The Internet Solution Partner” dan sebagai bagian dari

keluarga besar IndonetIndonetIndonetIndonet - penyedia layanan Internet komersial pertama di

Indonesia.

BONETBONETBONETBONET berkedudukan di kota Bogor yang jaraknya kurang lebih 60

kilometer dari Jakarta. BONET merupakan salah satu sub-network dari PT

Indo Internet Jakarta. BONETBONETBONETBONET beroperasi sejak 1 Juli 1995, dengan

menggunakan 8 saluran telepon dan satu saluran VSAT (satelit) dari

CSM Jakarta yang kemudian baru beroperasi 15 Desember 1995.

Saat ini BONETBONETBONETBONET telah memiliki ratusan saluran modem untuk akses

Internet dengan bandwith Jakarta - Bogor sebesar 8 Mbps.

Berkat dukungan manajemen yang profesional dan sumber daya manusia

yang senantiasa dibina dan ditingkatkan keterampilannya serta penerapan

http://www.indo.net.id/
http://www.indo.net.id/
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teknologi terbaru, saat ini BONETBONETBONETBONET menjadi ISP terbesar di Bogor dan

menyediakan berbagai layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun layanan yang kemudian semakin berkembang dalam teknologi

maupun jumlah pelanggan sejak tahun 1999 adalah koneksi berkecepatan

tinggi untuk perusahaan (LAN Dedicated) dan layanan akses gotong royong

bagi warga perumahan (RT-RW Net). Dan yang terbaru diluncurkan adalah

paket layanan BONETBONETBONETBONET WIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESS SOHOSOHOSOHOSOHO – sebuah solusi bagi usaha kecil

menengah yang mulai menjajaki bisnis dengan memanfaatkan Teknologi

Internet.

VISIVISIVISIVISI PTPTPTPT BonetBonetBonetBonet UtamaUtamaUtamaUtama

Menjadi organisasi teknologi informasi yang berguna untuk kemanusiaan

dan lingkungannya

MISIMISIMISIMISI PTPTPTPT BonetBonetBonetBonet UtamaUtamaUtamaUtama

1. Menciptakan jasa pelayanan yang bermutu dengan perbaikan yang terus

menerus

2. Orientasi kepada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pelanggan

3. Membangun prestasi yang inovatif melalui prestasi sumber daya manusia

yang handal, professional dan proaktif serta selalu melakukan

pembaharuan dimensi dirinya secara berkesinambungan

4. Partisipasi aktif mencerdaskan bangsa

5. Orientasi kepada kebahagiaan pelaku

Kantor:Kantor:Kantor:Kantor:

1. Gedung Vila Indah Pajajaran – Jl. Raya Pajajaran 88F Bogor 16153

Telp/Fax: 0251-8337555/8380381

2. Gedung Plaza Indah Bogor B-2 Bogor 16710 (Komplek Yogya Jl. Baru)

Telp/Fax: 0251-8338855/8338159
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STRUKTURSTRUKTURSTRUKTURSTRUKTUR ORGANISASIORGANISASIORGANISASIORGANISASI

PTPTPTPT BONETBONETBONETBONET UTAMAUTAMAUTAMAUTAMA JANUARIJANUARIJANUARIJANUARI 2010.2010.2010.2010.

BoardBoardBoardBoard ofofofof DirectorDirectorDirectorDirector
-------------------------------------------------------------
Drs. Ir. Sudjaja Wira & Ir. Michael S. Sunggiardi

InternalInternalInternalInternal AuditorAuditorAuditorAuditor
---------------------------------

Rudyanto Aan

Customer Support
-------------------------------

• Sri Sumiati
• Septi Hariyani
• Rindha Asmawati

Account Executive
-------------------------------

• Lenna Agustini
• Martonady
• Irmania Wulandari

AccountAccountAccountAccount ManagerManagerManagerManager
------------------------------------------

Hani Purnawanti

Web Development
-------------------------------

• Aditya B. Setiadi
• Ardiyanni

Network Operation Center
-------------------------------

• Michael Onesimus Sumlang

ProductionProductionProductionProduction &&&& TechnicalTechnicalTechnicalTechnical ManagerManagerManagerManager
------------------------------------------
Asep Samsul Hidayat, S.Kom

Cashier & Finance
-------------------------------

• Yulianti (Tax)
• Fransisca Juliana (cashier)

Billing & Collector
-------------------------------

• Novia D. Aryanti
• Arie Fianti
• Daya Komara

FinanceFinanceFinanceFinance &&&& AdministrationAdministrationAdministrationAdministration
ManagerManagerManagerManager

------------------------------------------
Neli Chen, S.Kom

Technical Support
-------------------------------

• Efy Purbianto
• Suwono
• M. Fatwa Rachman
• Arief Rahman Suryaman

General Affairs
-------------------------------

• Dony Ardiansyah
• Sudrajat
• Ari Wahyono
•

Warnet
• Supriyadi - Sandi Sanusi
• Jaenudin - Rany Syahara
• Sarno - Waris
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 2222

KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan yangyangyangyang dilakukandilakukandilakukandilakukan didididi PT.PT.PT.PT. BONETBONETBONETBONET UTAMAUTAMAUTAMAUTAMA BOGORBOGORBOGORBOGOR

NoNoNoNo HariHariHariHari
dandandandan

TanggalTanggalTanggalTanggal

KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan

1. Senin, 05-
07-2010

� Pengarahan
� Perkenalan rekan kerja dan peralatan kerja
� Belajar pemasangan radio
� Instalasi radio SNAO

2. Selasa, 06-
07-2010

� Instalasi Software & Diver Pinter
� Setting ulang Eudora mail

3. Rabu, 07-
07-2010

� Instalasi perangkat internet
� Cek koneksi internet user

4. Kamis, 08-
07-2010

� Mempersiapkan barang untuk instalasi
� Instalasi perangkat internet

5. Jum’at, 09-
07-2010

� Setting ulang Dial Up
� Cek koneksi internet user

6. Senin, 12-
07-2010

� Cek koneksi internet user
� Beres-beres ruang teknisi
� Memperbaiki komputer teknisi

7. Selesa, 13-07-
2010

� Cek koneksi internet user
� Instal ulang komputer teknisi


