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Lampiran 3 : 

KISI-KISI INSTRUMEN DOKUMENTASI 

No Data yang diambil Sumber Data Ada Tidak 

1 Visi dan Misi Profil sekolah √ √ 

2 Silabus kurikulum tentang prakerin Kurikulum √ √ 

3 Pedoman Pelaksanaan Prakerin tahun 

2016/2017 

 

Buku pedoman 

prakerin 

√ √ 

4 Administrasi prakerin yang disiapkan 

oleh sekolah 

Administrasi 

prakerin 

√ √ 

5 Struktur Organisasi. Profil sekolah √ √ 

6 Leger leger √ √ 

7 Dokumen kerja sama dengan DU/DI MOU √ √ 

8 Buku nilai siswa Daftar Nilai √ √ 

9 Buku monitoring Buku Monitoring √ √ 

10 Kemampuan dan kegiatan peserta 

didik selama prakerin 

Daftar Nilai dari 

DU/DI 

√ √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIS-KISI INSTRUMEN WAWANCARA 

 Variabel/Sub 
Variabel 

Indikator Sumber Data O W D 

KONTEKS      

Visi dan Misi 1) Visi dan misi SMK Negeri 3 
Salatiga 

Kepala Sekolah √ √ √ 

Tujuan 
program 
prakerin 

1) Prakerin dilaksanakan 
dengan tujuan untuk 
meningkatkan kompetensi 
peserta didik 

2) Prakerin merupakan 
implementasi teori yang 
diterima peserta didik di 
sekolah ke dunia kerja 

3) Prakerin dapat menambah 
pengalaman kerja 

Waka Kurikulum 
 
 

√ √ √ 

Kurikulum 
Prakerin 

1) Adanya kurikulum tentang 
prakerin 

2) Penyusunan kurikulum 
prakerin melibatkan 
DU/DI 

3) Adanya analisis 
pencapaian kompetensi 
hasil pembelajaran 
disekolah. 

Kepala Sekolah 
Waka Kurikulum 
Ketua Pokja  
DU/DI 
 
 
 

 √ √ 

Indentifikasi 
kebutuhan 
dan peluang 

1) Adanya kegiatan pemetaan 
DU/DI 

2) Adanya kerjasama dengan 
DU/DI yang relevan 

3) Prakerin merupakan 
program yang harus 
dilaksanakan setiap tahun 

4) Adanya persiapan sebelum 
pelaksanaan program 
prakerin 

Ketua Pokja  
Waka Kurikulum 
Guru 
Pembimbing 
 
 
 

 √ √ 

Peserta 
Program 

Prakerin 

 
Peserta prakerin 

Persyaratan mengikuti  
Program Prakerin 

Ketua Pokja  
Guru 

Pembimbing 
Peserta didik 

 √ √ 

      

INPUT     

Strategi 
pelaksanaan 
prakerin 
 

1) Prosedur pelaksanaan 
prakerin 

2) Pihak pihak yang terlibat 
dalam prakerin 

3) Pembekalan sebelum 
prakerin terhadap peserta 
dan juga guru pembimbing 

4) Materi yang diberikan 
dalam pembekalan 

 

Ketua Pokja  
Ketua Pokja  
Ketua Pokja  
Peserta didik 
Guru 
pembimbing 
 

 √ 
√ 
√ 
 
√ 

√ 

Prosedur 1) Prosedur penempatan Ketua Pokja   √  



penempatan 
peserta didik 
 

peserta didik 
2) Penentuan lokasi DU/DI 

sesuai kompetensi 

Peserta didik 

Penjadwalan 
program 
prakerin 

 

1) Jadwal kegiatan prakerin 
2) Pola prakerin 

 

Ketua Pokja  
Ketua Pokja  
 

 √ √ 

Pengelolaan 
anggaran 

1) Sumber dana prakerin 
2) Penggunaan dana prakerin 

Ketua Pokja  
Ketua Pokja  
 

 √  

     

PROSES     

Identifikasi 
proses 
pelaksanaan 

1) Kesiapan panitia selama 
program prakerin 

2) Pelaksanaan monitoring 
oleh guru pembimbing 

3) Sarana dan prasarana 
digunakan secara 
maksimal 

Ketua Pokja  
 

Guru 
pembimbing 

 √ 
 
√ 

 

Keterlaksanaan 
program 
prakerin  

1) Pelaksanaan prakerin 
sudah baik 

2) Kedisiplinan peserta didik 
selama kegiatan prakerin 

3) Partisipasi dan keaktifan 
peserta didik 

4) Langkah yang diambil 
pembimbing jika peserta 
didik bermasalah 
ditempat prakerin 

Ketua Pokja 
DU/DI, peserta 
didik 
Guru 
pembimbing 

 √ 
 
√ 
 
 
√ 

 

Faktor 
pendukung dan 
penghambat 

1) Faktor penghambat 
pelaksanaan prakerin 

2) Faktor pendukung 
pelaksanaan prakerin, 

Ketua Pokja  
Guru 
pembimbing 
DU/DI 

 √ 
 
√ 
 
√ 

 

     

PRODUK     

Hasil capaian 

program 
prakerin 

1) Tujuan program tercapai 

sesuai rencana 
2) Penguasaan kompetensi 

Ketua Pokja  

 
 

 √ 

 
√ 

√ 

 
 
 
 

Manfaat 
prakerin 

1) Manfaat prakerin bagi 
peserta didik 

2) Manfaat prakerin bagi 
sekolah 

3) Manfaat prakerin bagi 
DU/DI 

Peserta didik 
Ketua Pokja 
DU/DI 

 √ 
√ 
√ 

 

Dampak 
prakerin 

1) Keterserapan lulusan di 
DU/DI sesuai kompetensi 

2) Masa tunggu kerja setelah 
lulus sekolah 

Ketua Pokja 
 

 √ 
 
√ 

√ 
 
 

Keberlanjutan 1) Kerjasama dengan DU/DI Ketua Pokja  √  



program  2) Tawaran kerja dari DU/DI   √ 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4: 
 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

Nama Responden :  Suripan, S. Pd 
Responden  :  Kepala Sekolah 
Hari/ Tanggal :  Selasa, 12 Desember 2017 

Tempat  :  SMK Negeri 3 Salatiga 
Waktu  :  08.00-08.30 WIB 
    

No Pertanyaan Jawaban 

 Komponen Context  

1 Bagaimana merumuskan 
visi dan misi SMK Negeri 
3 Salatiga agar dapat 
mencakup kompetensi 
lulusan siswa? 

Penjabaran visi dan misi sekolah dalam 
perumusan kompetensi lulusan dilakukan 
dengan menuangkan kompetensi lulusan 
sebagai bagian dari kurikulum yang termuat 
dalam Rencana Strategis (Renstra), yang 
selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja 
Sekolah  (RKS), dan dirinci lagi dalam 
penjabaran RKAS yang disesuaikan dengan 
skala prioritas. 
 

2 Apa tujuan dari program 
prakerin itu? 

Tujuan dari prakerin adalah untuk 
meningkatkan kompetensi profesional maupun 
sosial, melatih kedisiplinan, sikap tanggung 
jawab,  sikap mental, dan etika yang baik 
sehingga siswa siap untuk terjun didunia kerja 
sesungguhya. 

 Komponen Input  

 Darimanakah sumber 
dana program prakerin 
dan untuk apa saja 
penggunaanya 

Program prakerin dibiayai oleh sekolah 

menggunakan dana BOS yang digunakan 

untuk kegiatan operasional kegiatan prakerin. 

   

 Komponen Produk  

 Apa manfaat program 
prakerin bagi siswa dan 
bagi sekolah? 

 

Program prakerin jelas besar manfaatnya bagi 
siswa prakerin sebagai kegiatan link and match 
supaya siswa bisa mengikuti tuntutan industri 
tentang kompetensi, disamping itu dengan 
mengikuti prakerin siswa dapat belajar yang 
tidak diperolehnya selama disekolah, dan juga 
mendapatkan pengalaman sedangkan bagi 
sekolah, program prakerin dapat membantu 
keterbatasan ketersediaan peralatan praktik 
yang belum dimiliki sekolah. 

 
 
 

 
 

 



 WAWANCARA 
 

Nama Responden :  Mariati, S. Pd, M. Pd 
Responden  :  Waka Kurikulum 

Hari/ Tanggal :  12 Desember 2017 
Tempat  :  SMK Negeri 3 Salatiga 
Waktu  :  09.00-09.30 WIB 

    

No Pertanyaan Jawaban 

 Komponen Context  
1 Bagaimana 

merumuskan visi dan 

misi SMK Negeri 3 
Salatiga agar dapat 
mencakup kompetensi 
lulusan siswa? 

Visi dan misi sekolah dijabarkan dalam 
perumusan kompetensi melalui Renstra yang 

berujung penjabaran program dalam RKAS. 
 

2 Apa tujuan dari 
program prakerin itu? 

Tujuan prakerin antara lain (1) Memberikan 
pengalaman langsung kepada peserta didik, (2) 
Menanamkan etos kerja pada peserta didik 
dalam rangka mempersiapkan peserta didik 
memasuki dunia kerja, (3) mengenalkan budaya 
kerja di industri pada peserta didik, (4) 
mengaktualisasikan aktivitas pembelajaran 
yang terpadu antara SMK dengan DU/DI. 
 

3 1) Apakah dilakukan 
analisis terhadap 
pencapaian 
kompetensi hasil 
pembelajaran 
disekolah? 
 
 
 
 
 
 

 
2) Apakah dilakukan 

pemetaan terhadap 
DU/DI? 

 

 
 
 

3) Apakah dalam 
menyusun 
kurikulum tentang 
prakerin ikut 
melibatkan DU/DI? 

Saat ini SMKN 3 dalam penyelenggaraan 
pembelajarannya menggunakan Kurikulum 
2013 dan analisis penilaian hasil capaian telah 
dilakukan, setelah selesai prakerin, dari Pokja 
Prakerin melaksanakan analisis kompetensi 
yang sesuai dengan KI/KD pada kurikulum 
sehingga pihak sekolah bisa menempatkan 
peserta didik prakerin sesuai kompetensinya. 
Pencapaian kompetensi hasil pembelajaran juga 
dianalisis untuk mempersiapkan perencanaan 
pembelajaran berikutnya sehingga tujuan 
pempelajaran akan tercapai. 

 
Pemetaan terhadap DU/DI yang digunakan 
sebagai tempat prakerin dilakukan dengan cara 
menginvetarisir DU/DI yang memiliki jenis 
pekerjaan sama dengan kompetensi jurusan di 
SMKN 3 yaitu ototronika, teknik sepeda motor, 
mekatronika, pengelasan, geomatika dan ATPH. 
  
 
Ya. Dalam menyusun kurikulum tentang 
prakerin kami melibatkan DU/DI. Keterlibatan 
ini tidak hanya sebatas dalam penyusunan 
kurikulum/sinkronisasi kurikulum saja akan 
tetapi juga meliputi orientasi peserta didik, 
magang guru, dan pemasaran tamatan. 



Contohnya kerjasama teknik mekatronika 
dengan PT. Damatex. 

 Komponen Proses  

 Apakah semua pihak 
yang terlibat dalam 
program prakerin telah 
memahami tugas dan 
kewajiban masing-
masing? 

 
 

Program Prakerin merupakan program yang 
menjadi bagian kurikulum sehingga 
pelaksanaannyapun juga sudah diprogramkan 
sejak awal tahun ajaran baru. Dalam hal ini 
prakerin berada dibawah koordinasi Tim Hub In 
yaitu Pokja Prakerin. Dalam pelaksanaannya 
akan dibentuk panitia yang akan menangani 
program prakerin mulai dari perencanaan 
sampai penilaian, sehingga semua pihak yang 
terlibat dalam prakerin sudah memahami tugas-
masing. 
 

   

 Komponen Produk  

 Apakah program 
prakerin telah tercapai 
sesuai rencana? 
 
 
 

 

Program prakerin dapat dikatakan tercapai 
dengan baik tetapi belum semuanya. Kalu 
dilihat dari penguasaan kompetensi memang 
ada peningkatan kompetensi siswa setelah 
mengikuti prakerin dan jelas pengalaman 
mereka juga bertambah tetapi kalu dilihat dari 
kesiapan memasuki dunia kerja ternyata belum 
semua siswa belum siap meskipun telah 
mengikuti prakerin karena banyak siswa yang 
tidak bisa lolos seleksi ketika ada perekrutan 
karyawan di sini. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 WAWANCARA 
 

Nama Responden :  Hasan Habib, S. Pd 
Responden  :  Ketua Pokja Prakerin 

Hari/ Tanggal :  Rabu, 13 Desember 2017 
Tempat  :  SMK Negeri 3 Salatiga 
Waktu  :  08.00-09.00 WIB 

    

No Pertanyaan Jawaban 

 Komponen Context  
1 1) Apakah dilakukan 

analisis terhadap 

pencapaian 
kompetensi hasil 
pembelajaran 
disekolah? 

 
2) Apakah dilakukan 

pemetaan terhadap 
DU/DI? 

 
 
 
 
 

 

Kami melakukan analisis kompetensi 
berdasarkan pekerjaan yang ada di DU/DI, 

dengan demikian kami dapat menempatkan 
peserta didik prakerin sesuai kompetensinya. 

 
 
 

Pemetaan terhadap DU/DI dilakukan agar 
siswa melakukan prakerin di tempat yang 
sesuai dengan kompetensinya. Pemetaan ini 
dilakukan dengan menginventarisir DU/DI 
yang relevan dengan kompetensi yang ada di 
SMK  Negeri 3, meskipun ketika dilapangan 
ketika siswa sudah sampai di tempat prakerin 
pekerjaan yang diberikan kepada siswa tidak 
sesuai dengan kompetensinya, tapi kita selalu 
menempatkan siswa sesuai jurusannya. 
 

2 1) Adakah kerjasama 
dengan DU/DI yang 
relevan? 

 
2) Apakah yang 

melatarbelakangi 
kebutuhan akan 
program prakerin? 

 

 
 
 
 
 
 
3) Persiapan apa saja 

yang dilakukan 
sebelum pelaksanaan 
prakerin? 

Selama ini kami selalu menjalin kerjasama 
yang baik dengan DU/DI yang relevan dengan 
kompetensi di SMK  Negeri 3 Salatiga.  
 
Hal ini kami lakukan karena program 
prakerin ini merupakan kegiatan rutin yang 
selalu kami selenggarakan setiap tahun, 
sehingga dengan kerjasama yang baik kami 
berharap setiap tahun kami dapat 

menempatkan siswa prakerin di DU/DI 
tersebut setiap tahun, meskipun demikian 
kami selalu mengevaluasi kembali layak 
tidaknya DU/DI tersebut untuk digunakan 
sebagai tempat prakerin lagi tahun 
berikutnya. 
Persiapan sebelum pelaksanaan prakerin (1) 
Membentuk Tim Panitia Prakerin, (2) Tim 
Prakerin akan menyiapkan semua 
admisnistrasi yang berkaitan dengan 
kegiatan prakerin, (3) mencari dan mendata 
DU/DI yang akan digunakan sebagai tempat 
prakerin, (4) mendata peserta didik yang ikut 
prakerin, (5) memberikan bimbingan teknis 
kepada siswa dan guru pembimbing. 



3 Siapa saja yang mengikuti 
program praakerin dan a 
pa saja persyaratanbagi 
siswa untuk dapat 
mengikuti prakerin? 

Prakerin diikuti oleh semua siswa kelas XI 
dan syarat bagi peserta didik untuk dapat 
ikut prakerin adalah telah menuntaskan 
mata pelajaran pada semester sebelumnya 
dan juga kredit poinnya maksimal 10. 
 

 Komponen Input  

1 1) Bagaimanakah 
prosedur pelaksanaan 
prakerin? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Siapa saja pihak-pihak 

yang terlibat dalam 
prakerin? 
 
 
 
 

3) Apakah dilakukan 
pembekalan sebelum 
prakerin terhadap 
siswa dan guru 
pembimbing? Kalau 
ada materi apa saja 
yang diberikan saat 
pembekalan? 

Prosedur pelaksanaan prakerin diawali 
dengan penentuan jadwal pelaksanaan 
prakerin oleh sekolah, selanjutnya 
dilakukan pendataan  partner industri 
(DU/DI)/ tempat Prakerin. Dalam hal ini 
siswa diperbolehkan untuk memilih tempat 
prakerin sendiri dengan persetujuan 
sekolah, langkah selanjutnya siswa 
diserahkan ke DU/DI oleh guru 
pembimbing, berikutnya dilakukan 
monitoring oleh guru pembimbing secara 
berkala, setelah selesai batas waktu 
pelaksanaan prakerin, siswa dijemput oleh 
guru pembimbing dilanjutkan dengan 
penyusunan laporan prakerin untuk 
selanjutnya dilaksanakan ujian laporan 
prakerin. 
  
Kegiatan prakerin merupakan program yang 
melibatkan berbagai pihak meliputi Kepala 
Sekolah, Tim Pokja Prakerin, Tim Hub In, 
Tim Kepeserta didikan, Tim Kurikulum, 
Guru Pembimbing, Guru Produktif, DU/DI, 
dan peserta didik. 
 
Sebelum pelaksanaan prakerin, sudah 
diberikan pembekalan terhadap guru 
pembimbing dan juga terhadap siswa. 
Adapun materi pembekalan untuk guru 
pembimbing antara lain tentang tata cara 
penyerahan, monitoring, pembimbingan, 
dan komunikasi dengan DU/DI. Sedangkan 
untuk materi untuk peserta didik antara 
lain cara pengisian jurnal, cara penulisan 
dan penyusunan laporan, keselamatan 
kerja, budaya kerja, Team Work, dan 
caracter building. 

2 1) Bagaimanakah 
prosedur penempatan 
siswa di DU/DI? 
 
 
 
 
 
 

Memang sekolah menentukan  DU/DI yang 
digunakan sebagai tempat prakerin, namun 
siswa diperbolehkan untuk memilih dan 
mencari sendiri DU/DI yang akan digunakan 
sebagai tempat prakerin tentunya dengan 
persetujuan sekolah, sedangkan bagi siswa 
yang tidak bisa mencari tempat prakerin 
akan dicarikan oleh sekolah. 
 



2) Kriteria apa saja yang 
digunakan untuk 
menentukan DU/DI? 
 

Siswa boleh mencari tempat prakerin sendiri, 
meskipun demikian tentunya tempat prakerin 
harus sesuai kriteria yang ditetapkan oleh 
sekolah mengenai jumlah karyawan minimal 
3 orang, volume kerja tinggi, dan juga jenis 
pekerjaan harus sesuai dengan kompetensi. 
Tetapi sekolah juga akan mencari dan 
menentukan tempat prakerin bagi peserta 
didik yang tidak mencari tempat prakerin 
sendiri. 

3 1) Kapan program 
prakerin dilaksanakan 
dan berapa lamanya? 

 
 
 
2) Bagaimana pola 

prakerin yang 
digunakan? 

Prakerin dilaksanakan saat peserta didik 
kelas XI disemester genap. Hal ini 
dimaksudkan agar peserta didik memiliki 
bekal yang cukup untuk melakukan kerja di 
lapangan kerja. 
 
Prakerin dilaksanakan selama 3 bulan 
dimana peserta didik secara penuh 3 bulan 
itu melaksanakan kegiatan Praktik di DU/DI 
dengan mengikuti jam kerja sesuai yang 
ditentukan oleh tempatnya prakerin. 

4 Darimanakah sumber 
dana program prakerin 
dan untuk apa saja 
penggunaannya? 

 
 

Untuk membiayai kegiatan prakerin diperoleh 
dana dari BOS yang digunakan untuk 
membiayai antara lain administrasi, biaya 
transportasi penyerahan, monitoring, 
penarikan, ujian dan sebagainya, namun 
kalau dilihat dari masalah ketercukupannya, 
jelas masih kurang tapi ya dicukup-
cukupkan. 

  
 

 

 Komponen Proses  

1 1) Apakah semua pihak 
yang terlibat dalam 
program prakerin telah 
memahami tugas dan 
kewajiban masing-
masing? 

 
 
 
 
 
 
 
2) Berapa kali monitoring 

dilaksakan oleh guru 
pembimbing? Apa saja 
yang dimonitoring? 
 
 
 
 

“Sekolah sudah menyiapkan program 
prakerin dengan sangat baik karena sudah 
menjadi agenda rutin setiap tahun sehingga 
program prakerin sudah terprogram dengan 
jelas dalam program kerja. Termasuk semua 
pihak yang terlibat dalam prakerin sudah 

memahami tugas masing-masing”. 
“Surat Perintah Kerja berisi susunan panitia 
prakerin beserta uraian tugas masing-
masing. Panitia inilah yang akan menyiapkan 
segala sesuatu yang berkaitan dengan 
pelaksnaan prakerin. 
 
Sesuai dengan panduan yang ada, guru 
pembimbing datang ke lokasi prakerin 
minimal 3 kali, itu minimal berarti bisa saja 
datang lebih dari 3 kali, tergantung 
kebutuhan. Adapun yang dimonitoring 
meliputi kedisiplinan siswa serta 
permasalahan lain yanag terjadi selama 
pelaksanaan prakerin. 



 
3) Apakah sarana dan 

prasarana telah 
digunakan secara 
maksimal? 

 
Peralatan praktik yang dimiliki sekolah masih 
kurang dan peralatan yang dimiliki juga tidak 
selengkap yang ada di DU/DI, terkadang juga 
masih ketinggalan dalam hal teknologi 
dibandingkan yang ada di DU/DI. 

2 1) Menurut anda apakah 
prakerin telah 
terlaksana dengan 
baik? 

 
 
 
 
 
 
2) Bagaimanakah 

kedisiplinan siswa 
selama mengikuti 
prakerin? 

 
 
 
 
 
3) Langkah apa yang 

diambil pembimbing 
jika ada siswa yang 
bermasalah di tempat 
prakerin? 

Prakerin relatif telah berjalan dengan baik 
dan lancar, memang masih ada beberapa 
peserta didik yang bermasalah misalnya 
kedisiplinan, atau siswa tidak betah trus 
tidak mau berangkat lagi ketempat prakerin 
atau siswa diberi pekerjaan yang tidak sesuai 
kompetensinya, atau kecelakaan kerja, tetapi 
semua itu masih bisa dikomunikasikan 
dengan baik antara sekolah, peserta didik, 
dan pihak DU/DI. 
Dari sekian banyaknya siswa yang 
melaksanakan prakerin meskipun bisa 
dikatakan rata-rata baik, tetap saja masih 
ada peserta didik yang kurang disiplin dalam 
hal kehadiran, peserta didik yang tidak 
disiplin akan mengalami masalah, karena 
sesuai dengan ketentuan yang ada, batas 
minimal kehaduran adalah tidak boleh 
kurang dari 600 jam. 
Langkah pertama dikomunikasikan dulu 
antara guru pembimbing dan instruktur di 
DU/DI, apabila belum selesai Tim Pokja 
Prakerin yang turun menyelesaikan, apabila 
tidak ada perubahan, siswa akan ditarik dari 
tempat prakerin untuk melanjutkan prakerin 
ditempat yang setiap hari diawasi langsung 
oleh Tim Pokja Prakerin. 

3 1) Apa saja yang 
menghambat dan 
mendukung program 
prakerin? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan 
prakerin antara lain masih adanya DU/DI 
yang belum percaya sepenuhnya akan 
kemampuan siswa sehingga siswa tidak 
dipercaya mengerjakan pekerjaan tertentu, 
masih ada DU/DI yang memberi pekerjaan 
tidak sesuai dengan kompetensi, kurangnya 
kemampuan siswa sehingga pekerjaannya 
tidak maksimal, adanya siswa yang kurang 
disiplin, banyaknya DU/DI berskala kecil 
sehingga pembelajaran tidak maksimal. 
Sedangkan yang menjadi faktor pendukung 
antara lain adanya siswa yang kurang 
memahami akan pekerjaannya, adanya 
kerjasama yang baik dengan DU/DI sehingga 
DU/DI yang bersangkutan selalu bersedia 
menerima siswa prakerin setiap tahunnya, 
budaya kerja yang saling membantu dan 
tolong menolong. 
 



2) Menurut anda 
masihkah perlu 
diadakan perbaikan 
dan pengembangan 
dalam pelaksanaan 
prakerin? 

Ya tentu saja perbaikan dan pengembangan 
masih perlu dilakukan agar kegiatan prakerin 
kedepan makin baaik pelaksanaannya. 
Perbaiakan ini antara lain dengan melakukan 
komunikasi yang lebih baik lagi dengan 
DU/DI untuk memastikan siswa benar-benar 
bekerja sesuai kompetensinya, dan juga 
pembimbing dapat lebih meningkatkatkan 
lagi monitoringnya. 

 Komponen Produk  

1 Apakah program prakerin 
telah tercapai sesuai 
rencana? 
 
 
 
 
 

Secara umum hasil capaian prakerin dapat 
dikatakan sudah baik, hanya saja masih ada 
kendala yaitu nilai jurnal yang kurang dari 
KKM juga jumlah jam praktik kurang dari 
yang dipersyaratkan yaitu 600 jam, adanya 
siswa yang bolos,  pembimbingan yang tidak 
maksimal dan sebagainya. Inilah yang perlu 
diperbaiki untuk prakerin tahun depan. 

2 Apa manfaat program 
prakerin bagi siswa dan 
bagi sekolah ? 

 

Manfaat prakerin bagi siswa jelas besar 
sekali, setelah mengikuti prakerin 
kemampuan dan ketrampilan siswa rata-rata 
meningkat, siswa lebih percaya diri, wawasan 
bertambah karena telah mengenal seluk 
beluk pekerjaan di DU/DI sesuai 
kompetensinya, dapat membandingkan 
antara yang diperoleh disekolah dengan di 
dunia kerja, sedangkan manfaat bagi sekolah, 
sekolah dapat menyesuaikan program 
pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, 
membantu sekolah dalam hal penyediaan 
peralatan praktik. 

3 Apakah semua lulusan 
telah terserap di DU/DI 
sesuai kompetensinya dan 
berapa lama masa tunggu 
kerja setelah lulus 
sekolah?  

Tidak selalu lulusan dapat terserap di DU/DI 
sesuai kompetensi, karena memang masih 
banyak lulusan yang bekerja jauh 
menyimpang dari kompetensi yang 
dimilikinya, hal ini diketahui dari banyak 
lulusan yang bekerja di toko atau warung 
makan, jelas ini menyimpan jauh dari 

kompetensi yang dimiliki. Adapun masa 
tunggu kerja rata-rata 1-2 bulan. 

4 1) Apakah ada kerjasama 

dengan DU/DI setelah 

program prakerin 

selesai? Kalau ada apa 

bentuk dari kerjasama 

itu? 

 

 

2) Apakah ada tawaran 

kerja dari DU/DI 

kepada siswa yang 

prakerin? 

Selama ini kami selalu menjalin hubungan 
yang baik dengan DU/DI agar kerjasama 
dapat berlangsung terus dan salah satu 
bentuk kerjasama dituangkan dalam MOU 
meskipun baru beberapa DU/DI yang mau 
membuat MOU dengan kami tetapi DU/DI 
yang ada bersedia menerima siswa prakerin 
setiap tahunnya. 
 
Sejauh ini baru beberapa saja DU/DI yang 
menawari kerja kepada siswa yang prakerin. 
 



 
PEDOMAN WAWANCARA 

 
Nama Responden :  Dian Andrianto, S. Pd, M. Pd 

Responden  :  Guru Produktif dan Guru Pembimbing 
Hari/ Tanggal :  Selasa,12 Desember 2017 
Tempat  :  SMK Negeri 3 Salatiga 

Waktu  :  10.00-10.30 WIB 
    

No Pertanyaan Jawaban 
 Komponen Input  

1 1) Bagaimanakah 

prosedur 
pelaksanaan 
prakerin? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Siapa saja pihak-

pihak yang terlibat 
dalam prakerin? 
 
 
 
 
 

3) Apakah dilakukan 
pembekalan 
sebelum prakerin 

terhadap siswa dan 
guru pembimbing? 
Kalau ada apa 
materi apa saja 
yang diberikan 
saat pembekalan? 

Prosedur pelaksanaan prakerin diawali dengan 

penentuan jadwal pelaksanaan prakerin oleh 
sekolah, selanjutnya dilakukan pendataan  
partner industri (DU/DI)/ tempat Prakerin. 
Dalam hal ini siswa diperbolehkan untuk 
memilih tempat prakerin sendiri dengan 
persetujuan sekolah, langkah selanjutnya siswa 
diserahkan ke DU/DI oleh guru pembimbing, 
berikutnya dilakukan monitoring oleh guru 
pembimbing secara berkala, setelah selesai batas 
waktu pelaksanaan prakerin, siswa dijemput oleh 
guru pembimbing dilanjutkan dengan 
penyusunan laporan prakerin untuk selanjutnya 
dilaksanakan ujian laporan prakerin. 
 
Ketika siswa melaksanakan prakerin, banyak 
mendapat bimbingan dan bantuan dari 
instruktur dan guru pembimbing juga 
melakukan monitoring, setelah selesai kegiatan 
prakerin, siswa kembali kesekolah untuk 
menyusun laporan yang selanjutnya akan diuji 
oleh guru. 
 
Ada. Materi pembekalan berisi penjelasan 
tentang waktu penyerahan, monitoring, 
pelaporan prakerin, dan pembagian siswa yang 

dibimbing. 
 

2 Bagaimanakah 
prosedur penempatan 
siswa di DU/DI dan 
Kriteria apa saja yang 
digunakan untuk 
menentukan DU/DI? 

 

Siswa ada yang mencari tempat prakerin sendiri 
dan ada juga yang dicarikan oleh pihak sekolah.  
DU/DI yang digunakan sebagai tempat prakerin 
dipilih dengan berbagai pertimbangan antara lain 
bidang usahanya dan fasilitas sesuai kompetensi 
siswa. 
 

   

 Komponen Proses  



1 1) Berapa kali 
monitoring 
dilaksakan oleh 
guru pembimbing? 
Apa saja yang 
dimonitoring? 
 
 
 
 
 
 

2) Apakah sarana dan 

prasarana telah 
digunakan secara 
maksimal? 

Selama 3 bulan pelaksanaan prakerin, saya 
datang ke tempat prakerin 3 kali yaitu saat 
penyerahan, monitoring, dan penarikan. Jadi 
bisa dibilang monitoring dilaksanakan hanya 1 
kali. Meskipun demikian saya juga selalu 
berkomunikasi dengan DU/DI untuk mengecek 
kondisi peserta didik. Dan saat monitoring saya 
menanyakan masalah kehadiran siswa, 
pekerjaan apa saja yang telah dilakukan siswa, 
dan juga ada tidaknya kendala ditempat 
prakerin. 

 
Sering siswa hanya diberi pekerjaan yang ringan-

ringan saja di tempat prakerin, hal ini 
dikarenakan antara lain DU/DI belum 
sepenuhnya percaya akan kemampuan peserta 
didik dalam melakukan pekerjaan yang dianggap 
berat, juga dikarenakan untuk menjaga 
kepercayaan pelanggan. 

 
 

2 1) Menurut anda 
apakah prakerin 
telah terlaksana 
dengan baik? 

2) Bagaimanakah 
kedisiplinan siswa 
selama mengikuti  
 
 
 

3) Langkah apa yang 
diambil 
pembimbing jika 
ada siswa yang 
bermasalah di 
tempat prakerin? 

Sudah  baik, siswa bisa membuat laporan dari 
kegiatan yang dilakukannya selama prakerin. 
 
 
Kedisiplinan siswa rata-rata baik, meskipun 
terkadang masih ada juga siswa yang sering 
tidak masuk prakerin tanpa keterangan apapun 
dan untuk peserta didik seperti ini akan ada 
pembinaan khusus dari guru pembimbing 
 
Awalnya ketika saya tahu ada masalah yang 
langsung saya beri arahan peserta didik 
langsung, jika tidak ada perubahan langsung 
saya serahkan kepada Tim Pokja Prakerin untuk 
menanganinya. 
 
 

3 1) Apa saja yang 
menghambat dan 
mendukung 
program prakerin? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebenarnya sekolah sudah memberikan 
pengetahuan dan ketrampilan sesuai SPM 
kepada siswa, tetapi kemampuan masing-masing 
anak berbeda-beda sehingga ketika 
dilapanganpun kerja mereka juga berbeda, masih 
adanya siswa yang bermasalah dengan 
kedisiplinan, selama di DU/DI kurang 
memperhatikan K3, dan juga guru pembimbing 
kurang maksimal dalam memberikan bimbingan 
penyusunan laporan, masih ada DU/DI yang 
kurang percaya kemampuan siswa hal ini faktor 
penghambat  pelaksanaan prakerin. Tetapi 
selama ini pembimbing dari DU/DI selalu 
mendampingi dan banyak memberi masukan 
kepada siswa sehingga siswa dapat belajar 



 
 
2) Menurut anda 

masihkah perlu 
diadakan 
perbaikan dan 
pengembangan 
dalam pelaksanaan 
prakerin? 

banyak. 
 
Untuk perbaikan kedepan saran saya adalah 
prakerin direncanakan lebih baik lagi, K3 perlu 
diperhatikan, dan pembimbingan laporan perlu 
ditingkatkan. 
 

   

 Komponen Produk  

1 Apakah semua 
lulusan telah terserap 
di DU/DI sesuai 
kompetensinya dan 
berapa lama masa 
tunggu kerja setelah 
lulus sekolah?  

Memang selama ini ketika ikut rekrutmen di BKK 
sebagian besar siswa tidak lolos seleksi. Dan 
banyak siswa yang bekerja diluar kompetensinya. 
 

2 1) Apakah ada 

kerjasama dengan 

DU/DI setelah 

program prakerin 

selesai? Kalau ada 

apa bentuk dari 

kerjasama itu? 

 

2) Apakah ada 

tawaran kerja dari 

DU/DI kepada 

siswa yang 

prakerin? 

Ya. Kerjasama dengan DU/DI selalu dijalin 
untuk kelancaran DU/DI sehingga pada tahun-
berikutnya kami bisa menempatkan siswa 
prakerin di DU/DI tersebut. 
 
 
 
 
 
Tidak semua DU/DI yang digunakan prakerin 
menawari kerja kepada siswa tentunya ini juga 
dikarenakan kebutuhan tenaga kerja yang belum 
mendesak dan juga karena yang prakerin bukan 
hanya siswa kita tetapi juga siswa dari sekolah 
lain. 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



ama Responden :  Slamet Rohadi 
 

 
Hari/ Tanggal :  Sabtu, 16 Desember 2017 

Tempat  :  Tuntang 
Waktu  :  16.00-16.30 WIB 
    

No Pertanyaan Jawaban 

 Komponen Input  

 Kriteria apa saja yang 
digunakan untuk 
menentukan DU/DI? 

 

Kami merupakan perusahaan rekanan PT. PLN 
yang bergerak dibidang pemasangan instlasi 
jaringan listrik area Salatiga, Ambarawa, dan 

Ungaran dengan jumlah karyawan 40 orang. 

   

 Komponen Proses  

 Berapa kali monitoring 
dilaksakan oleh guru 
pembimbing? Apa saja 
yang dimonitoring? 

 

Guru pembimbing datang ke tempat kami hanya 
3 kali yaitu saat peneyerahan, saat monitoring, 
dan saat penarikan siswa. Padahal kami 
sebenarnya berharap kalau guru lebih sering 
kesini dan ada perhatian kepada siswa sehingga 
siswanya bisa bersemangat. 

1 1) Bagaimanakah 
kedisiplinan siswa 
selama mengikuti 
prakerin? 

2) Bagamanakah 
partifipasi dan 
keaktifan siswa 
selama ditempat 
prakerin? Jika siswa 
tidak aktif, 
bagaimana cara 
menanganinya? 

Karena siswa banyak tentunya ada siswa  yang 
disiplin dan ada juga yang kurang disiplin. 
 
 
Bagi siwa yang disiplin pastinya juga aktif 
berpartisipasi dalam setiap pekerjaan yang ada, 
sebaliknya peserta didik yang tidak disiplin, 
dalam melakukan pekerjaan juga terkesan 
malas-malasan, tapi mau bagaimana lagi, yang 
kita lakukan ya hanya sebatas mengingatkan 
dan membimbing. 

 
 

2 Apa saja yang 
menghambat dan 

mendukung program 
prakerin? 
 
 
 
 

 

Kemampuan siswa berbeda-beda, siswa yang 
memiliki kemampuan tinggi  tentunya pekerjaan 

cepat selesai, sedangkan siswa yang 
kemampuannya rendah dalam penyelesaian 
pekerjaan agak lambat,  guru pembimbing juga 
hanya tiga kali datang yaitu diawal, 
pertengahan, dan akhir,  sehingga kalau ada 
masalah dengan siswa kami tidak bisa segera 
memberitahukan. Kami berharap kedepan guru 
dari sekolah bisa sering melakukan monitoring. 
 

 Komponen Produk  

 Apa manfaat program 
prakerin bagi 
perusahaan anda? 

 

Kami berterima kasih karena kehadiran siswa 
prakerin  cukup membantu pekerjaan kami 
sesuai dengan kemampuannya, dan saya rasa 
dengan adanya siswa prakerin ini volume kerja 
kami meningkat. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



PEDOMAN WAWANCARA 
 

Nama Responden :  Rudi Andriyanto 
Responden  :  Siswa 

Hari/ Tanggal :  Selasa,12 Desember 2017 
Tempat  :  SMK Negeri 3 Salatiga 
Waktu  :  11.00-11.30 WIB 

   PEDOMAN WAWANCARA 

 
Nama Responden :  Yunita Mei 

Responden  :  Siswa 
Hari/ Tanggal :  Selasa,12 Desember 2017 
Tempat  :  SMK Negeri 3 Salatiga 

No Pertanyaan Jawaban 

 Komponen Context  
1 Siapa saja yang 

mengikuti program 

praakerin dan apa saja 
persyaratan bagi siswa 
untuk dapat mengikuti 
prakerin? 

Saya ikut prakerin ketika kelas XI dan waktu 
itu disampaikan untuk ikut prakerin semua 

mapel harus tuntas dan jumlah poin ≤ 10. 
 

 Komponen Input  

2 Apakah dilakukan 
pembekalan sebelum 
prakerin terhadap siswa 
dan guru pembimbing? 
Kalau ada materi apa 
saja yang diberikan saat 
pembekalan? 

Ada pembekalan sebelum berangkat prakerin 
dengan materi antara lain keselamatan kerja, 
cara mengisi jurnal, cara membuat laporan, 
budaya kerja di perusahaan, dan bagaimana 
kita agar bisa bekerja sama dengaan baik 
dalam sebuah Tim. Bahkan sebelum 
berangkat prakerin kita juga harus mengikuti 
Bintal. 

 Bagaimanakah prosedur 
penempatan siswa di 
DU/DI? 

Saya mencari sendiri tempat prakerinnya, tetapi 
teman saya ada juga yang dicarikan oleh 
sekolah karena dia kesulitan mencari tempat 
prakerin sendiri. 

 1) Kapan program 
prakerin 
dilaksanakan dan 
berapa lamanya? 

2) Bagaimana pola 
prakerin yang 
digunakan? 

Kami melaksanakan prakerin saat kami kelas XI 
semester 2. 
 
 
Kami melaksanakan prakerin selama 3 bulan 
yaitu tanggal 16 Januari 2017 sampai tanggal 
15 April 2017. 

 Komponen Proses  

 Manfaat program apa 
yang kamu rasakan dari 
prakerin bagi? 

 

“Dengan mengikuti prakerin saya merasa 
wawasan dan pengetahuan saya bertambah 
banyak karena ketika ditempat prakerin saya 
sering melakukan pekerjaan yang tidak 
diberikan disekolah, selain itu saya juga tahu 
dengan bagaimana bermacam sifat dan watak 
orang baik itu rekan kerja maupun langganan, 
hal ini membuat saya setidaknya lebih percaya 
diri”. 



Waktu  :  12.30-13.00 WIB 

    

 
 

 
 

Lampiran 5: SK Pembimbingan Prakerin 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SALATIGA 

No Pertanyaan Jawaban 

 Komponen Context  
1 Siapa saja yang 

mengikuti program 
praakerin dan apa saja 
persyaratan bagi siswa 
untuk dapat mengikuti 
prakerin? 

Prakerin dikuti oleh semua siswa kelas XI. 
Syarat untuk ikut pakerin sudah tuntas semua 
mapel dan poin kurang dari 10. 
 

 Komponen Input  

2 Apakah dilakukan 
pembekalan sebelum 

prakerin terhadap siswa 
dan guru pembimbing? 
Kalau ada materi apa 
saja yang diberikan saat 
pembekalan? 

Ya. Kami diberi pembekalan tentang budaya 
kerja dan cara mengisi jurnal. 

 

 Bagaimanakah prosedur 
penempatan siswa di 
DU/DI? 

Saya dicarikan sekolah tempat prakerinnya. 
 

 3) Kapan program 
prakerin 
dilaksanakan dan 
berapa lamanya? 

4) Bagaimana pola 
prakerin yang 
digunakan? 

Kami melaksanakan prakerin saat kami kelas XI 
semester 2. 
 
 
Kami melaksanakan prakerin selama 3 bulan 
yaitu tanggal 16 Januari 2017 sampai tanggal 
15 April 2017. 

   

 Komponen Proses  

 1) Apakah sarana dan 
prasarana telah 
digunakan secara 
maksimal? 

Ditempat prakerin saya hanya melakukan 
pekerjaaan mencatat keluar masuknya barang 
digudang, padahal saya jurusan mekatronika 
yang seharusnya menangani mesin industri, 
tetapi dengan alasan safety saya diberi 
pekerjaan yang tidak ada sangkut pautnya 
dengan dengan mesin. 

 Manfaat program apa 
yang kamu rasakan dari 
prakerin bagi? 

Dengan mengikuti prakerin saya merasa 
pengalaman saya bertambah 
 



Jl. Jafar Shodiq, Kalibening, Tingkir, Kota Salatiga Kode Pos 50744 Telepon 0298-3418850 

Faksimile 0298-3418850 Surat Elektronik : smkn3salatiga@gmail.com 

 

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 3 SALATIGA 

Nomor : 423.4/3193/003 

tentang 

PEMBIMBINGAN PRAKERIN 

PERIODE JANUARI  s.d. APRIL 2017 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

Dasar : Sebagai proses kesinambungan dalam kegiatan belajar mengajar 

di SMK Negeri 3 Salatiga, yang memiliki jurusan – jurusan 

khusus, maka perlu dilaksanakan pengetahuan khusus di dunia 

industri. 

Menimbang  :  Bahwa perlunya segera dibentuk Tim Kepanitiaan Pembimbing 

Prakerin SMK Negeri 3 Salatiga. 

Mengingat  : Pentingnya pengenalan siswa terhadap kinerja di dunia industri. 

 

M E M U T U S K A N 

 

Menetapkan : 1.  Mengangkat nama-nama tersebut pada lampiran 1 SK Kepala 

Sekolah ini sebagai Tim Pelaksana Pembimbing Prakerin 

Periode Januari s.d. April 2017 dan lampiran 2 uraian tugas 

pembimbingan Prakerin. 

  2. Program Kerja Sekolah Tahun Pelajaran 2016/2017. 

3.  Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur 

tersendiri.  

4.  Apabila terjadi kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan 

ini, maka akan diadakan perbaikan-perbaikan sebagaimana 

mestinya.  

5.  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  

  Ditetapkan di : Salatiga 



Pada tanggal  : 3 Januari 2017 

Kepala Sekolah, 

Suripan, S.Pd. 

     NIP. 19650120 199003 1 003 

 

Lampiran 1 SK Kepala SMK Negeri 3 Salatiga 

Nomor : 423.4/3193/003 

Tanggal : 3 Januari 2017 

 

TIM PEMBIMBINGAN PRAKERIN  

PERIODE JANUARI s.d. APRIL 2017 SMK NEGERI 3 SALATIGA 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

NO. NAMA NIP  JABATAN TUGAS 

1 Suripan, S.Pd. 19650120 199003 1 003 Kep.Sekolah Pen.Jawab Umum 

2 Djaru Purnomo, S.Pd. 19790426 201001 1 012 Guru Pen. Jawab Teknis 

3 Hasan Habib . Pd.T. 200807 1 002 Guru Ketua Prakerin 

4 Sidiq Suprayogi, S.Pd. 19860315 201402 1 001 Guru Sekertaris 

5 Nur Wahyuningsih - Admin Admin 

6 Siswanto, S. Pd. 19750123 200902 1 005 Guru Koord.Pembimbing 

7 Indaryanto, S.Pd.T. 19790618 200902 1 002 Guru 

Koord.Penanganan 

Siswa 

8 Mariati, S. Pd., M.Pd. 19750423 200801 2 006 Guru Koord.Ujian Prakerin 

9 

Cahyono Dwi Atmoko, 

S.Pd.T. 19860205 201402 1 001 Guru 

Koord.Jurusan 

Ototronika 

10 Zainal Arifin, S. Pd.T. 19850423 201001 1 015 Guru 

Koord.Jurusan 

Mekatronika 

11 Syaefudin Afan Eko H., S.T 19830616 201001 1 022 Guru 

Koord.Jurusan 

Welding 



12 Hery Winarno, S.P. 200807 1 005 Guru 

Koord.Jurusan 

Agriculture 

13 Samsul Huda, S.Pd. 19790831 201402 1 001 Guru Koord.Jurusan TSM 

14 Evita Rintarsih, S.Pd. 19780307 201001 2 008 Guru 

Koord.Jurusan 

Geomatika 

15 Sugiartini , S.Pd. 19630709 199003 2 008 Guru Pembimbing  

16 

Dian Adriyanto, S.Pd., 

M.Pd 19700317 200501 1 008 Guru Pembimbing 

17 Dulhadi, S.Ag., M.Pd.I. 19690805 200501 1 005 Guru Pembimbing 

18 Asih Niyati,S.Pd 19720728 200604 2 010 Guru Pembimbing  

19 Siti Sulaikah, S.Pd., M.Pd. 19690917 200701 2 009 Guru Pembimbing 

20 Hery Ridawati,S.Pd., M.Pd 19700509 200701 2 017 Guru Pembimbing 

21 Fitri Nurhayati S W., S.Pt. 19740620 200701 2 012 Guru Pembimbing  

22 Retno Agustin, S.Pd. 19820807 200803 2 002 Guru Pembimbing 

23 Drs. Sugeng Winarto 19661212 200701 1 024 Guru Pembimbing 

24 Sri Supadmi, S. Pd. 19690905 200801 2 015 Guru Pembimbing  

25 Anis Fadilah, S. Pd., M.Sc. 19771116 200801 2 013 Guru Pembimbing 

26 Achiruddin Pasila, S.Pd. 19791022 200902 1 003 Guru Pembimbing 

27 Sulistiyo, S.Pd. 19800531 200902 1 001 Guru Pembimbing  

     

     

28 Daniel Adi Prabowo, S.Pd. 19830914 200902 1 006 Guru Pembimbing 

29 Hendrik Ade Putra, S.Pd. 19850115 200902 1 004 Guru Pembimbing 

30 Heru Lukman W, S.Pd. 19850722 200902 1 005 Guru Pembimbing  

31 Devy Listyowati,S.P. 19781211 201001 2 005 Guru Pembimbing 

32 Dewi Fatihatuzulfa, S.Psi. 19790412 201001 2 010 Guru Pembimbing 

33 Sukiningsih , S.Pd. 19791107 201001 2 015 Guru Pembimbing  

34 Daud Lanang P, S.Pd. 19800608 201001 1 014 Guru Pembimbing 



35 Ayustina Krisniati, S.P. 19830625 201001 2 021 Guru Pembimbing 

36 

Ifana Tri Kusumastuti, S. 

P. 19840509 201001 2 013 Guru Pembimbing  

37 Eko Listyo Sahono, S.Pd. 19790123 201001 1 011 Guru Pembimbing 

38 Arif Rusgiono, S.Pd. 19840803 201402 1 001 Guru Pembimbing 

39 Eko Noferi Yanto, S.Pd. 19881111 201402 1 001 Guru Pembimbing  

40 Dimas Nico Saputra, S.Pd. 19911130 201402 1 001 Guru Pembimbing 

41 Pramesthi Dewi, S.Pd. 200707 2 001 Guru Pembimbing 

42 

Anggit Dian Nugroho, S. 

Pd. 200807 1 004 Guru Pembimbing  

43 Anton Nugroho,S.Pd. 201007 1 008 Guru Pembimbing 

44 Angga Arga Wastu,S.Pd. 201007 1 009 Guru Pembimbing 

45 

Ardiana Angga Widiyanto, 

S.Pd. 201207 1 025 Guru Pembimbing  

46 M. Chamid, S.Kom. 200707 1  010 Guru Pembimbing 

47 Wiwid Haniffudin, S.Pd. 201207 1 027 Guru Pembimbing 

48 Anjar Subagio, S.Pd. 201208 1 029 Guru Pembimbing  

49 Novi Widi Atmaja, S.Pd. 201208 1 030 Guru Pembimbing 

50 Wahyu Sharandavi, S.Pd. 201307 1 040 Guru Pembimbing 

51 Nor Rosidah, S.Pd. 201309 2 042 Guru Pembimbing  

52 Rina Wijayati, S.Pd. 201407 2 045 Guru Pembimbing 

53 Siti Noor Fauziah, S.Pd. 201407 2 046 Guru Pembimbing 

55 Solikhin, S.Pd.I. 201507 1 054 Guru Pembimbing 

56 Bayu Afrianto, S.Pd. 201508 1 055 Guru Pembimbing 

  57 

Devis Afista Krishna 

Nanda  201207 1 028 Guru Pembimbing 

Ditetapkan di : Salatiga 

Pada tanggal  : 3 Januari 2017 

Kepala Sekolah, 



 

Suripan, S.Pd. 

NIP.19650120 199003 1 003 

 

 

 

 

Lampiran 2 SK Kepala SMK Negeri 3 Salatiga 

Nomor : 423.4/3193/003 

Tanggal : 3 Januari 2017 

 

URAIAN TUGAS PEMBIMBINGAN PRAKERIN 

PERIODE JANUARI s.d. APRIL 2017 SMK NEGERI 3 SALATIGA 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

1. Penanggung Jawab Umum 

Menyusun dan melaksanakan program kerja, mengarahkan, membina, memimpin, 

mengawasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan prakerin. 

2. Penanggung Jawab Teknis 

Mengkoordinasikan teknis pelaksanaan program prakerin. 

3. Ketua Pokja Hubin 

a. Menyusun jadwal kegiatan prakerin 

b. Mengkoodinasikan pelaksanaan prakerin. 

4. Bendahara 

a. Bersama Ketua Panitia Prakerin mengkalkulasi keseluruhan biaya yang 

berhubungan dengan kegiatan prakerin. 

5. Sekretaris 

a. Membuat surat-menyurat  keperluan  prakerin 

b. Membantu ketua panitia prakerin dalam menyusun tugas kerja prakerin 

c. Menyusun dan membuat format sertifikat. 

d. Menyusun laporan pelaksanaan prakerin 

6. Sie Penyelenggara  

a. Berkoordinasi dengan ketua panitia tentang penyelenggaraan Prakerin disetiap 

jurusan. 



b. Mengkoordinasikan kepada ketua panitia prakerin tentang Peserta prakerin yang 

belum dan sudah mendapatkan tempat prakerin 

c. Membantu menginformasikan kepada peserta prakerin tentang tempat-tempat 

untuk prakerin 

d. Monitoring peserta prakerin 

e. Pembimbingan laporan prakerin 

Ditetapkan di : Salatiga 

Pada tanggal  : 3 Januari 2017 

 

Kepala Sekolah, 

 

Suripan 

           NIP.19650120 199003 1 003 

 

 

 

Lampiran 6: 

 

PROGRAM PRAKTEK KERJA INDUSTRI 

2016/2017 

 

 

 



 

 

 

 

Disusun oleh : 

Pokja Hubungan Industri –Praktek Kerja Industri 

 

 

 

 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3  SALATIGA 

Jl. Ja’far Sodiq, Kalibening, Tingkir, Kota Salatiga 

Tahun Pelajaran 2016/2017  



 PROGRAM PRAKTEK KERJA INDUSTRI 

2016/2017 

 

I. PENDAHULUAN 

 Dalam rangka menghadapi dunia kerja era global diperlukan langkah langkah yang 

kongkrit bagi lembaga pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya tenaga kerja yang 

berkualitas, profesional, inovatif dan kreatif serta menguasai teknologi yang berorientasi kepada 

pasar ( market and customer oriented). 

 Sekolah Menengah Kejuruan  ( SMK ) menerapkan Pendidikan Sistem Ganda dimana 

peserta didik akan melaksanakan proses pendidikan terpadu yang melibatkan sekolah sebagai 

institusi penyelengara dan institusi pasangan yaitu Dunia Usaha dan Dunia Industri ( DU/DI ). 

 SMK Negeri 3 Salatiga dengan 6 Kompetensi Keahlian  yang dimilikinya :  TEKNIK 

MEKATRONIKA * TEKNIK PENGELASAN * TEKNIK OTOTRONIK * ATPH *TEKNIK SEPEDA MOTOR * 

GEOMATIKA SURVEYING , bermaksud memberi andil dalam penyediaan tenaga kerja dengan 

mendidik siswa tingkat menengah menjadi tamatan yang siap memasuki dunia kerja.  

 Dari pemikiran diatas, perlu adanya kerja sama menyeluruh antara sekolah dengan 

dunia usaha / dunia industri, sehingga tercipta kerja sama yang saling memberi dan saling 

menerima. Diharapkan melalui program kerjasama ini dapat dihasilkan siswa siap kerja dan 

mampu menerapkan ilmu yang telah didapat dan senantiasa mengembangkan kemampuan, 

bakat dan kreatifitas dengan mempelajari literatur-literatur sebagai tuntutan dunia usaha /dunia 

industri. 

 

II. DASAR PELAKSANAAN 

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2013 

2. Program Kerja SMK Negeri 3 Salatiga tahun 2014/2015. 

3. Progran Kerja Bidang Hubungan Masyarakat  dan Hubungan Industri SMK Negeri 3 

Salatiga. 

 

III. TUJUAN  



1. Menyelenggaran Pendidikan Sistem Ganda sesuai amanat Kurikulum Tingkat Satuan  

Pendidikan Tahun 2013 SMK Negeri 3 Salatiga. 

2. Sebagai jembatan antara lembaga pendidikan kejuruan dan pelaku bisnis dalam 

perkembangan dunia usaha / industri ; salah satunya kebutuhan tenaga kerja. 

3. Sebagai wujud tanggung jawab  bersama (antara sekolah dan DU/DI) dalam 

mendidik, mempersiapkan dan membekali generasi dan calon tenaga kerja trampil 

dalam menghadapi era global. 

 

IV. BENTUK KERJASAMA  

1. Praktik Kerja Industri (Prakerind) 

a. Mengharapkan kesediaan industri memberi kesempatan magang bagi siswa SMK 

N 3 Salatiga guna memperkenalkan lebih dalam proses kerja. 

 

V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

Praktek Kerja Industri dilaksanakan selama 3 bulan (600 jam kerja) dan dijadwalkan 

pada tanggal 16 Januari 2017 s/d 15 April 2017. 

 

 

 

VI. CONTAC PERSON 

1. Daud Lanang Prabowo, S.Pd (Waka Bid Humas Hubin) 

a. Hp  : 083870780501/ 085701578212 

b. E-mail  : daud8370@gmail.com 

2. Dewi Fatihatuzulfa, S.Psi (Pokja Hubin-Praktek Kerja Industri) 

a. Hp  : 08562501950/ 082242322928 

b. E-mail  : zulfabk@gmail.com 

3. Djaru Purnomo, S.Pd (Pokja Hubin- Bursa Kerja Khusus ) 

a. Hp  : 085640218549 

b. E-mail  : djaru.purnomo@gmail .com 

 



VII. PROFIL SEKOLAH 

1. DATA SEKOLAH 

a. Nama    : SMK NEGERI 3 SALATIGA 

b. Status     : Negeri / Swasta  

c. Pelaksanaan Belajar Mengajar : Pagi / Siang 

d. Sertifikat ISO 90001 – 2000 : Bersertiikat / Proses Sertifikat / Belum 

e. Alamat    : Jalan Ja’far Shodiq 

f. RT / RW    : 01 / 03 

g. Kelurahan    : Kalibening 

h. Kecamatan   : Tingkir 

i. Kota    : Salatiga 

j. Provinsi    : Jawa Tengah 

k. Kode Pos    : 50744 

l. Telpon    : (0298) 7103119 

m. Fax     : (0298)  

n. E-mail    : smkn3_salatiga@yahoo.com 

o. Website     : http://www.smkn3salatiga.sch.id  

p. NSS    : 321036202008 

q. NPSN    : 20338571  

r. Luas tanah    : 5,2 ha 

2. DATA KEPALA SEKOLAH 

a. Nama Kepala Sekolah  : Suripan, S.Pd 

b. NIP    : 19650120 199503 1 003 

c. Pangkat/ Golongan  : Pembina/IV/a 

d. No HP    : 085799904124 

3. DATA SISWA PROGRAM KEAHLIAN   

a. Teknik Mekatronika : Kls X : 70 Kls XI  : 66 Kls XII  : 76 

b. Teknik Pengelasan :  Kls X : 72 Kls XI  : 65 Kls XII  : 66 

c. Teknik Ototronika : Kls X : 108 Kls XI  : 89 Kls XII  : 100 

d. Teknik Sepeda Motor  : Kls X : 107  Kls XI  : 89 Kls XII  : 108 

e. Agrobisnis Tanaman   

 Pangan dan Hortikultura : Kls X : 65 Kls XI  : 60  Kls XII : 71 

f. Geomatika : Kls X :35 Kls XI : 34 Kls XII : 36 

mailto:smkn3_salatiga@yahoo.com
http://www.smkn3salatiga.sch.id/


Total seluruh siswa SMKN 3 Salatiga adalah 1317 siswa 

4. KOMPETENSI  SISWA/ TAMATAN 

 Pendidikan dan pelatihan yang diberikan pada masing- masing Program Keahlian 

adalah sebagai berikut : 

 

a. Kompetensi Keahlian : TEKNIK MEKATRONIKA 

NO KOMPETENSI 

1 Melakukan pekerjaan kerja bangku 

2 Melakukan pekerjaan pengukuran listrik 

3 Melakukan perakitan rangkaian elektronika 

 4 Melakukan pekerjaan instalasi penerangan 

5 Melakukan pekerjaan instalasi tenaga 

 6 Melakukan perakitan panel kontaktor 

 7 Melakukan perakitan kontrol motor 1 phasa 

8 Melakukan perakitan kontrol motor 3 phasa 

9 Melakukan pemrograman mikrokontroler 

10 Mengoperasikan PLC 

11 Mengoperasikan peralatan pneumatic 

12 Mengoperasikan peralatan elektropneumatik 

13 Mengoperasikan mesin perkakas bubut dan frais 

14 Melakukan pekerjaan pengelasan 

15 Mengoperasikan peralatan hidraulik 

 

b. Kompetensi Keahlian : Welding (pengelasan) 

 

NO KOMPETENSI SUB KOMPETENSI 

1 Praktik Kelistrikan 1 phase 

    3 phase 

2 Praktik Motor bakar 2 tak 

    4 tak 

3 Praktik Turbin Turbin air 

    Turbin uap 

    Turbin gas 

4 Praktik Perlakuan Panas Hardening, tempering, 

anealing, normalizing, 



carburizing 

5 Praktik Pengujian Logam Non destructif test (NDT) 

    

Destructif test (DT) 

 

6 Praktik Fabrikasi Pembentukan logam 

7 Praktik Pemesinan Mesin bubut 

    Mesin frais 

    Mesin sekrap 

    Mesin gerinda 

8 Praktik Pengecoran Pengecoran logam 

9 Praktik Pneumatik & Hidrolik   

10 Praktik K3   

11 Praktik Gambar Teknik   

12 Praktik Kerja Bangku   

13 Penggunaan Hand Powertools Mesin gerinda tangan, Mesin 

bor tangan 

14 Praktik Las Oxigen Acetylene 

(OAW) 

  

  

  

  

  

Posisi 1F / 1G 

  Posisi 2F / 2G 

  Posisi 3F / 3G 

  Posisi 4F / 4G 

  Posisi 5G 

  Posisi 6G 

15 Praktik Las Busur Manual/Las 

Listrik (SMAW) 

Posisi 1F / 1G 

  Posisi 2F / 2G 

  Posisi 3F / 3G 

  Posisi 4F / 4G 

  Posisi 5G 

  Posisi 6G 

16 Praktik Brazing Brazing & brazz welding 

17 Praktik Las MIG (GMAW) Posisi 1F / 1G 

    Posisi 2F / 2G 

    Posisi 3F / 3G 

    Posisi 4F / 4G 

    Posisi 5G 

    Posisi 6G 

18 Praktik Las TIG (GTAW) Posisi 1F / 1G 

    Posisi 2F / 2G 

    Posisi 3F / 3G 

    Posisi 4F / 4G 

    Posisi 5G 

    Posisi 6G 

19 Praktik Maintenance & Repair Perawatan & perbaikan 

 



 

 

c. Kompetensi Keahlian : TEKNIK OTOTRONIK 

NO KOMPETENSI 

1 Membuat rangkaian elektronik terapan 

2 
Membuat sistem kontrol aplikatif dengan pemrograman berbasis 

mikro-prosessor atau micro-controller 

3 Memperbaiki sistem pengapian elektronik 

 4 Memperbaiki sistem injeksi elektronik 

5 Memperbaiki sistem pengatur katup elektronik 

 6 Memperbaiki sistem pengatur kecepatan otomatis 

 7 Memperbaiki sistem ABS, ASR/ETC dan ESP 

8 Memperbaiki sistem transmisi otomatis dengan kontrol elektronik 

9 Memperbaiki sistem suspensi aktif 

10 Memperbaiki sistem automatic airconditioning  

11 Memperbaiki car audio video 

12 Memperbaiki sistem light-tronic 

13 Memperbaiki SRS (air-bag dan safety belt) 

14 Memperbaiki sistem alarm, central-lock dan power windows 

15 Memperbaiki sistem navigasi 

16 Memperbaiki sistem kontrol parker 

17 Memperbaiki sistem-sistem elektronik pada kendaraan 

 

d. Kompetensi Keahlian : TEKNIK SEPEDA MOTOR 

e.  

NO STANDAR KOMPETENSI 

1. Memahami dasar-dasar mesin 

2.  Memahami proses-proses dasar pembentukan logam  

3. Menjelaskan proses-proses mesin konversi energo 

4. Menginterpretasikan gambar teknik 

5. Menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja 

6. Menggunakan alat-alat ukur (measuring tools) 

7. Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan 

dan tempat kerja  

8. Melakukan perbaikan sistem hidrolik 

9. Memperbaiki sistem gas buang 

 



10. Memelihara baterai 

11. Melaksanakan overhaul  kepala silinder & blok silinder 

12. Melakukan overhaul sistem pendingin berikut kompenen-

kompenennya 

13.  Melakukan perbaikan sistem bahan bakar bensin 

14. Melakukan perbaikan engine berikut kompenen-kompenennya 

15. Melakukan perbaikan unit kopling berikut kompenen-kompenen 

sistem pengoprasiannya 

16. Melakukan perbaikan sistem transmisi manual 

17. Melakukan perbaikan sistem transmisi otomatis 

18. Melakukan perbaikan sistem rem 

19. Melakukan perbaikan sistem suspensi 

20. Melaksanakan pekerjaan servis pada roda, ban dan rantai 

21. Melakukan perbaikan ringan pada rangkaian sistem kelistrikan dan 

instrument 

22. Melakukan perbaikan sistem starter 

23. Melakukan perbaikan sistem pengisian  

24. Melakukan perbaikan sistem pengapian 

 

 

f. Kompetensi Keahlian : ATPH 

 

NO KOMPETENSI SUB KOMPETENSI/PEKERJAAN 

1 K3L Mencakup keseluruhan dalam pekerjaan 

2 Mengoperasikan alat 

dan mesin pertanian 

 

Penggunaan alat-alat produksi, 

pemeliharaan tanaman dan mesin 

pertanian 

 Cangkul, sabit, pisau okulasi, 

gunting stek dsb 

 Handsprayer  

 Alat pembersih gulma 

 Traktor, handtraktor 

 Mesin panen (misal perontok 

gabah dsb) 

 Pompa air 

 Irigasi mikro 

3 Melakukan pembiakan 

generatif dan vegetatif 

 

Produksi benih hibrida 

Perkawinan silang untuk produksi (panili) 

Perbanyakan tanaman dengan 

 Cangkok 



 Stek 

 Okulasi 

 Sambung 

 Grafting 

 Kultur jaringan 

 4 Menyiapkan lahan 

 

Pembibitan  

Pemetaan lahan 

Pembersihan gulma (mekanis dan kimia) 

Pengolahan tanah (konvensional : cangkul 

dan modern : traktor/handtraktor) 

Pemupukkan dasar 

Pemasangan mulsa 

5 Persiapan benih, bibit 

dan menanam 

Sortasi, uji daya kecambah dan menyemai 

benih 

Media pembibitan, persemaian, 

pemeliharaan pembibitan 

Menanam (pola tanan: sistem mono dan 

polikultur) 

 6 Memupuk, Mengairi, 

mengedalikan gulma, 

hama dan penyakit, 

membubun, 

memangkas dan 

pemberian ZPT 

 

Termasuk dalam pemeliharaan tanaman: 

 Menghitung kebutuhan pupuk 

dan cara aplikasi 

 Teknik irigasi dan pemberian air 

pada tanaman 

 Pengendalian gulma, hama dan 

penyakit secara mekanis, kimia 

dan biologis 

 Membubun, memangkas 

tanaman dan pemberian ZPT 

 7 Melaksanakan panen 

dan pasca panen 

 

Menentukan waktu, cara dan melakukan 

panen 

Menangani hasil setelah di panen sampai 

pemasaran 

8 Membuat pupuk 

organik 

 

Pembuatan pupuk organik padat dan cair 

Pembuatan pestisida organic 

9 Budidaya Tanaman 

Hidroponik 

Berbagai metode budidaya tanaman secara 

hidroponik meliputi: 

 Persiapan 

 Penanaman 

 Pemeliharaan 

 Panen 
Budidaya tanaman di green house 

 Persiapan 

 Penanaman 

 Pemeliharaan 



 Panen 

 

g. Kompetensi Keahlian : TEKNIK GEOMATIKA 

NO STANDAR KOMPETENSI 

1. Menguasai gambar landseaping dan sketsa 

2.  Menguasai program Autocad 

3. Menguasai rumus dasar suvey pemetaan dan aplikasinya 

4. Menguasai penggunaan alat optic untuk pengambilan data lapangan 

5. Menguasai olah data dengan menggunakan program computer 

6. Mampu mengaplikasikan hasil olah data kedalam bentuk gambar 

7. Mampu menghitung rencana anggaran biaya dan kegiatan survey 

pemetaan 

 

 

VIII. PENUTUP 

Demikian program ini disampaikan sebagai pertimbangan, acuan dan pegangan bagi 

industri yang menyambut dalam menjalin kerja sama dengan SMK Negeri 3 Salatiga. Kami 

terbuka untuk berdiskusi membahas kerjasama yang kami tawarkan ataupun bentuk kerjasama 

yang lain 

Akhirnya, semoga kerjasama dapat terselenggara dengan baik dan berkualitas serta 

memberi konstribusi yang bermanfaat dalam mempersiapkan generasi bangsa.  

 

   Salatiga, 6 September 2016 

Mengetahui                                            Pokja Hubin-Praktek Kerja Industri 

Kepala Sekolah  

 

 

Suripan, S.Pd                                          Dewi Fatihatuzulfa, S.Psi 

NIP.19650120 199003 1 003                    NIP. 19790412 201001 2 010 



 INSTRUKSI KERJA PRAKERIN 

 

A. TUJUAN 

Instruksi Kerja pelaksanaan prakerin ini disusun sebagai pedoman yang pasti dan jelas 

untuk pelaksanaan praktik kerja industri agar kegiatan pembelajaran di dunia 

usaha/industri dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. 

 

B. DEFINISI  

Praktik Kerja Industri (Prakerin) adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan 

pembelajaran yang dilaksanakan di Dunia usaha dan dunia industri yang masih relavan 

dengan kompetensi siswa 

  

C. REFERENSI  

1. Dokumen SMM ISO 9001:2008 Klausul 7.5.1 

2. Dokumen  KTSP 

 

D. PELAKSANA 

Panitia Prakerin 

 

E. LANGKAH KERJA 

1. Sekretaris prakerin membuat daftar DU/DI yang akan digunakan untuk Prakerin 

2. Sekretaris berkoordinasi dengan KTU untuk membuat surat permohonan kerjasama 

Formulir surat permohonan Prakerin (WK3/PSG/FO-001) 

3. Seksi penjajagan melakukan penjajagan  di DU/DI Formulir Daya Tampung DU/DI 

(WK3/PSG/FO-002) 

4. Sekretaris prakerin membuat Daftar penempatan Peserta prakerin di DU/DI 

Formulir Daftar Penempatan Peserta Prakerin (WK3/PSG/FO-006) 

5. Wakil ketua prakerin mengevaluasi daftar penempatan peserta prakerin 

 

6. Pembimbing  mengadakan pembekalan kepada peserta prakerin sebelum 

penempatan di DU/DI 

7. Pembimbing menempatkan peserta prakerin ke DU/DI  

8. Peserta prakerin melaksanakan kegiatan prakerin 

9. Pembimbing melakukan monitoring Peserta prakerin 

10. Panitia prakerin melakukan penarikan Peserta Didik  Formulir Surat Penarikan 

Prakerin (WK3/PSG/FO-017) 

11. Pembimbing sekolah menerima nilai peserta prakerin dari DU/DI  

12. Peserta prakerin membuat laporan kegiatan prakerin 

13. Pembimbing sekolah mengolah nilai  

14. Pembimbing sekolah menyerahkan nilai kepada sekretaris prakerin 

15. Sekretaris menyerahkan salinan nilai prakerin ke WK3 

16. Sekretaris prakerin mencetak sertifikat  

17. Peserta prakerin memintakan tanda tangan Sertifikat Prakerin ke DU/DI masing-

masing 

18. Sekretaris prakerin mendokumentasikan nota kesepahaman dan menyerahkan 

kepada WK3 

19. Sekretaris Prakerin membuat laporan kegiatan prakerin ke KS melalui WK3 secara 



tertulis 

F. LAMPIRAN/FORMULIR 

1. Formulir Surat Permohonan Prakerin (WK3/PSG/FO-001) 

2. Formulir Daya Tampung DU/DI (WK3/PSG/FO-002) 

3. Formulir Daftar DU/DI (WK3/PSG/FO-003) 

4. Formulir Akad Kerja Sama (WK3/PSG/FO-004) 

5. Formulir Daftar Peserta Prakerin (WK3/PSG/FO-005) 

6. Formulir Daftar Penempatan Peserta Prakerin (WK3/PSG/FO-006) 

7. Formulir Kartu Peserta Prakerin (WK3/PSG/FO-007) 

8. Formulir Daftar Pembimbing (WK3/PSG/FO-008)  

9. Formulir Surat Tugas (WK3/PSG/FO-009) 

10. Formulir Surat Penyerahan/Penerjunan Prakerin (WK3/PSG/FO-010) 

11. Formulir Panduan dan Jurnal Kegiatan (WK3/PSG/FO-011) 

12. Formulir Bukti Monitoring (WK3/PSG/FO-012) 

13. Formulir Hasil Monitoring (WK3/PSG/FO-013) 

14. Formulir Laporan Hasil Monitoring (WK3/PSG/FO-014) 

15. Formulir Sinkronisasi (WK3/PSG/FO-015) 

16. Formulir Validasi (WK3/PSG/FO-016) 

17. Formulir Surat Penarikan Prakerin (WK3/PSG/FO-017) 

18. Formulir Sertifikat Prakerin (WK3/PSG/FO-018) 

19. Formulir Rekap Nilai Prakerin (WK3/PSG/FO-019) 

20. Formulir Tanda Terima Sertifikat (WK3/PSG/FO-020) 

21. Formulir Rekapitulasi Prakerin (WK3/PSG/FO-021) 

   

 

 

 

DISAHKAN DISIAPKAN 

 

 

 

 

 

Drs. Muh. Towil 

 

 

 

 

 

Daud Lanang P. S.Pd 

WAKIL MANAJEMEN MUTU WAKIL KEPALA BIDANG HUMAS 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8 : 

 

 



 

 



Lampiran 9: 

 

 



 

 



 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


