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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap
beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang sudah diperoleh
selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi selama 2 bulan yaitu
pada tanggal 10 Juli 2017 sampai 2 September 2017 di PT. Great Giant Pinneapple
Humas Jaya Kabupaten Lampung Tengah.
Penempatan PKL pada PT. Great Giant Pinneapple dibagi menjadi 3 bagian dengan
bidang kerja yang berbeda yaitu, kendaraan, dapur dan tiket. Pelaksanaan kerja pada
bagian Kendaraan yaitu pengisian surat jalan kendaraan, nota BBM, arsip laporan antar
jemput sekolah unit Kendaraan Bus. Pada bagian Dapur yang dilakukan secara rutin
adalah pembuatan Bon pengeluaran dengan Ms.Excel. Pada bagian Admin Tiket yaitu
melayani pemesanan tiket taksi bandara dan menginputkan data E-Tiket pesawat pada
Ms.Excel.
Masalah pada divisi tersebut meliputi sistem jadwal jemput tamu, pencatatan
pelayanan tamu, pelayanan tiket taksi masih belum terkomputerisasi. Solusinya, jadwal
jemput tamu diusulkan pembuatan Aplikasi, pencatatan pelayanan tamu menggunakan
Ms.Excel, pelayanan pemesanan tiket taksi diusulkan dibuatkan sistem.
Kata kunci: PKL, PT. Great Giant Pinneapple Humas Jaya , General Service.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus
diambil dan ditempuh oleh semua mahasiswa/i Universitas Teknokrat Indonesia
khususnya pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer sebagai syarat untuk
menyelesaikan perkuliahan program S1 Informatika. Selain itu kegiatan PKL ini
juga bermanfaat bagi para mahasiswa itu sendiri agar dapat mempersiapkan diri
untuk memasuki dunia kerja dan menjadi tenaga kerja yang profesional dan handal
dalam melaksanakan pekerjaannya.
Pada tahun 2017 Jurusan S1 Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
mengadakan PKL bagi mahasiswa/i selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal
10 Juli 2017 sampai dengan 2 September 2017. Praktek Kerja Lapangan tersebut
dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan swasta maupun instansi pemerintah.
Kami melaksanakan praktik kerja lapangan di PT. Great Giant Pineapple
Humas Jaya beralamat di Jalan Raya Arah Menggala Km. 77, Terbanggi Besar,
Kabupaten Lampung Tengah, Lampung . PT. Great Giant Pineapple merupakan
Perusahaan Swasta yang bergerak dalam bidang usaha pengolahan nanas di
Indonesia yang produksi olahan nanasnya diekspor pada pasar luar negri. Dalam
pelaksanaan kerjanya, PT. Great Giant Pineapple sudah menerapkan Teknologi
Informasi untuk menjalankan aktifitas pekerjaan sehingga pekerjaan lebih efektif
dan efisien.
Oleh sebab itu, kami melaksanakan praktik kerja lapangan di PT. Great Giant
Pineapple karena kami ingin mengetahui atau merasakan bagaimana pemanfaatan
ilmu Teknologi Informasi dan Komunikasi pada perusahaan tersebut.
Dengan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Perusahaan Swasta tersebut,
diharapkan kami dapat mengetahui pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi, dan dapat mengaplikasikan ilmu yang kami dapat di perkuliahan serta
dapat

menambah

wawasan

tentang

dunia

kerja

yang

sesungguhnya.

1.2 Maksud dan Tujan Praktik Kerja Lapangan
Maksud dari Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan pada
kegiatan PKL di PT Great Giant Pinneapple Humas Jaya Kabupaten
Lampung Tengah antara lain :
a. Menerapkan dan mempraktekkan ilmu yang telah dipelajari di kampus
ke dalam kondisi nyata perusahaan sebelum terjun ke dunia kerja yang
sebenarnya.
b. Menambah wawasan tentang informasi serta dapat memahami dan
menganalisa permasalahan yang dihadapi dan didapat dengan mencari
alternative pemecahan setiap masalah dengan baik.
c. Terjalinnya kerjasama

“bilateral” antara

Universitas

Teknokrat

Indonesia dengan perusahaan/instansi.
Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan pada kegiatan
PKL di PT. Great Giant Pinneapple Humas Jaya Kabupaten Lampung
Tengah antara lain:
a. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang
sesuai dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi di bangku
kuliah (sesuai dengan latar belakang pendidikannya).
b. Bertujuan untuk melatih kemampuan dalam bekerja, mengetahui
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan dapat
mengaplikasikan ilmu yang kami dapat di perkuliahan.
c. Bertujuan untuk menambah wawasan tentang dunia kerja yang
sesungguhnya.

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Kegunaan dari Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai acuan dari
mahasiswa agar mahasiswa dapat merasakan langsung bekerja pada suatu
industri, sehingga mahasiswa telah mengetahui kondisi nyata dari sebuah

perusahaan atau instansi sebelum benar-benar terjun langsung kedunia
kerja, dan mahasiswa dapat melakukan pekerjaan dengan baik nantinya
setelah terjun langsung dalam dunia kerja sesuai dengan bidang
keahliannya.
1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan
Kami melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di PT. Great Giant
Pinneapple beralamat di Jalan Raya Arah Menggala Km. 77, Terbanggi
Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. PT. Great Giant
Pinneapple merupakan Perusahaan Swasta yang bergerak dalam bidang
usaha pengolahan nanas di Indonesia yang produksi olahan nanasnya di
ekspor pada pasar luar negri. PT. Great Giant Pinneapple menerima
mahasiswa untuk melaksanakan praktik kerja lapangan dengan seleksi
berkas sesuai dengan bidang yang membutuhkan. Bidang yang tersedia
salah satunya adalah Pengembangan Informasi Pendapatan yang
berfungsi sebagai penyedia layanan komunikasi dan teknologi. Alasan
kami memilih tempat PKL di PT. Great Giant Pinneapple

karena

terdapat bidang yang sesuai dengan konsentrasi pendidikan yang
ditempuh penulis. Selain itu, akses jalan juga tidak terlalu jauh dari
kediaman kami ke PT. Great Giant Pinneapple.
Alamat kantor PT Great Giant Pinneapple Kabupaten Lampung
Tengah seperti yang diperlihatkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Lokasi PT GGP HUMAS JAYA Kabupaten Lampung
Tengah
Berikut merupakan foto bagian depan kantor General Service PT. GGP
HUMAS JAYA Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 1.2 Foto kantor General Service PT. GGP Kabupaten
Lampung Tengah

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh
penulis pada Kantor General Service PT. GGP HUMAS JAYA Kabupaten
Lampung Tengah dilakukan selama 2 (Dua) bulan, tepatnya terhitung sejak
tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 2 September 2017.
Jadwal waktu kerja PKL adalah sebagai berikut:
JAM MASUK

JAM

JAM PULANG

KERJA

ISTIRAHAT

KERJA

Senin

07:45

12:00 – 13:00

16:00

Selasa

07:45

12:00 – 13:00

16:00

Rabu

07:45

12:00 – 13:00

16:00

Kamis

07:45

12:00 – 13:00

16:00

Jumat

07:45

11:30 – 13:00

16:00

Sabtu

07:45

-

12:00

HARI

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah PT. GGP Humas Jaya Kabupaten Lampung Tengah
Berdasarkan situs resmi www.greatgiantpinneapple.com, PT. Great
Giant Pinneapple (PT. GGP) pertama kali didirikan pada pada tanggal
14 Mei 1979 secara yuridis formal dengan Akte Notaris No. 48.
PT.Great Giant Pinneapple berdiri melalui beberapa tahapan. Pada awal
berdirinya PT. Great Giant Pinneapple dipelopori oleh PT. Umas Jaya
Farm (UJF). PT. Umas Jaya Farm bergerak dalam bidang usaha
perkebunan singkong dan pabrik tepung tapioka yang secara hukum
telah berdiri sejak tahun 1973 dan memulai usahanya di Terbanggi
Besar dengan dipelopori oleh 20 orang sebagai perintis.
Tahun 1979 PT. Great Giant Pinneapple memulai penanaman nanas.
Nanas yang ditanam adalah jenis Smooth cayenne (nanas tanpa duri).
Pada tahun 1983-1984 PT. Great Giant Pinneapple memulai
pembangunan pabrik dan memulai ekspor perdana nanas kalengan
sebanyak 4 kontainer pada tahun 1984.
Pada tahun 1989, perusahaan mengembangkan usaha dengan
membangun pabrik untuk produksi konsentrat sari buah nanas
(Pinneapple juice concentrate) yang memulai ekspor produk tersebut
dalam kemasan aseptic pada tahun 1990 sebanyak 117 kontainer.
Produksi nanas kaleng saat ini telah mencapai 10 000 kontainer per
tahun. Saat ini PT. Great Giant Pinneapple memiliki luas areal kurang
lebih 32.200 ha dengan luas efektif penanaman 25.595 ha. Awalnya PT.
Great Giant Pinneapple hanya memiliki luas 9.118 ha. Perkembangan
luas areal PT. Great Giant Pinneapple selama 35 tahun mengalami
peningkatan yang cukup besar.

PT. Great Giant Pinneapple telah berkembang pesat sejak memulai
produksinya secara komersial. Saat ini PT. Great Giant Pinneapple
merupakan perusahaan pengalengan nanas ketiga terbesar di dunia
setelah Dole dan Del Monte, serta telah membangun suatu reputasi pasar
yang cukup kuat (Didin, 2009). PT. Great Giant Pinneapple telah
mengekspor nanas ke lebih dari 50 negara dengan data yang dapat
berubah setiap tahunnya. PT. Great Giant Pinneapple mampu memasok
lebih dari 15% total kebutuhan nanas dunia, 40% di antaranya ke Eropa,
35% ke Amerika Utara dan 25% lainnya ke Asia Pasifik (Tim Penulis
Gema Lampung, 2013).
Pada bulan Februari 1996 PT. Great Giant Pinneapple telah
mendapatkan sertifikat ISO 9002 dari Lyod Register yang berarti sistem
kualitas yang diterapkan telah memenuhi Standar Internasional.
Sertifikat sistem manajemen mutu lainnya seperti Sertifikat SMKS
(Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja) dari Sucofindo
(1999), Sertifikat SA 8000 (Social Accountability) dari Bureau Veritas
Quality Assurance (2001), serta Sertifikat ISO 14001, versi 2004
Tentang Pengelolaan Lingkungan Tahun 2006.
2.2 Visi dan Misi
2.2.1 Visi
Menjadi pemimpin dalam produk makanan olahan dan menjadi
industri nomor satu dalam produk nanas olahan. Kami bertekad untuk
menyajikan produk dan pelayanan bermutu tinggi, aman, halal,
melakukan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan, pencegahan
cedera dan penyakit akibat kerja, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
dan berkomitmen akan pertumbuhan yang berkelanjutan (secara ekonomi
dan lingkungan ) dan akan terus memperkuat pengiriman produk bermutu
tinggi dan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

2.2.2 Misi
A. Menerapkan, memelihara dan mengembangkan sistem manajemen
terintegrasi yang merupakan gabungan dari berbagai standar sistem
manajemen, yaitu : ISO 9001:2008& TQM; SMK 3 & OHSAS
18001;ISO 22000, BRC, IFS & GMP; Social Accountability-SA 8000;
ISO 14001:2004; sistem jaminan halal dan Food Security program-FSP
dengan dukungan terpadu dari seluruh anggota organisasi perusahaan
kami.
B. Bersikap tanggap terhadap perubahaan iklim usaha dan kebutuhan
pelanggan (customer focus) melalui upaya yang strategis berpacu waktu
sesuai kepentingan, perbaikan berkelanjutan (continous improvement),
penekanan pada kualitas, keamanan dan pengamanan produk, kinerja
lingkungan dan K3, tanggung jawab social, serta mengikuti persyaratan
peraturan perundang – undangan dan persyaratan lainya yang berlaku.
C. Mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia melalui
program training dan sistem penghargaan yang efektif, serta
menciptakan kondisi lingkungan kerja yang ideal bagi semua karyawan.
Memotifasi semua karyawan agar dapat menghasilkan performa kerja
yang baik, kreatif, berani dan selalu berupaya mencapai target yang
menantang (stretched target) melalui kerjasama team (teamwork) yang
baik berdasarkan pengetahuan dan kompetensi setiap pribadi.
D. Menjaga hubungan kerja yang harmonis antara perusahaan dan
karyawan, dan selalu “bertindak sebagai perusahaan (act as one
company)” agar dapat menghasilkan manfaat yang optimal dari sinergi
yang baik antar perusahaan dan antar divisi.
E. Menerapkan sistem manajemen energi untuk mensuplai efisiensi energi
dan penghemat energi yang signifikan.Meninjau kebijakan ini secara

periodik sehingga selalu sesuai dengan perkembangan perusahaan dan
kondisi global.

2.3 Penghargaan yang telah diraih PT Great Giant Pinneapple Humas
Jaya
1. Penghargaan bendera emas SMK3 dari pemerintah RI (2003)
2. Kategori Superior dari United States Department of Agricultur (2001)
3. Kategori excellence dari SGS eropa (2002)

2.4 Struktur Organisasi PT. GGP Humas Jaya Kab. Lampung Tengah
Struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangatlah penting. Dalam
struktur organisasi akan terlihat jelas kedudukan dan jabatan maka akan
menjadi kerangka yang menunjukkan hubungan kerja satu dengan yang
lain, sehingga akan jelas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab
masingmasing. Hal ini dapat dilihat dari gambar struktur organisasi PT.
Great Giant Pinneapple Humas jaya.

2.4.1 Bagan Struktur Organisasi PT. GGP Humas Jaya

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. GGP Humas Jaya
Keterangan:
= Garis Komando (Authority)
------

= Garis Koordinasi

Acc

= Accounting

B&D

= Business & Development

TFI

= Transpacifik Incorporation

CEQS

= Chief Executive Quality System

SSN

= Seweu Segar Nusantara

Mgr HRD

= Manager Human Resources & Development

PP&C

= Production Planning & Control

Tech Eng

= Technical Engineering

PIR

= Perusahaan Inti Rakyat

MIS

= Managemenet Information System

QA & NPD

= Quality Assurance & New Development Product

Berdasarkan Gambar 2.1 terlihat bahwa PT. Great Giant Pinneapple
menerapkan struktur organisasi dengan tipe lini dan staf. Struktur
organisasi lini dan staff merupakan kombinasi dari organisassi lini, tugas
pimpinan dibantu oleh para staff, dimana staff berperan memberi
masukan, bantuan pikiran dan saran, serta data informasi yang
dibutuhkan. Organisasi lini dan staf merupakan organisasi besar dan
kompleks dengan jumlah karyawan yang banyak, hubungan antara atasan
dan bawahan tidak bersifat langsung. Dalam struktur ini, yang berperan
sebagai pimpinan adalah pimpinan dari kelima departemen yaitu
Production,

Marketing,

Director & Associate

Corp Development Director, Finance

dan General Administration Director. Masing-

masing departemen memiliki staff yang berbeda sesuai bidang kerja.
Gambar 2.1 menunjukkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi pada
PT. Great Giant Pinneapple adalah dewan komisaris namun yang
menjalankan perusahaan adalah dewan direksi. Dewan direksi terdiri dari
President Director yang dibantu oleh Managing Director. Managing
Director membawahi beberapa departemen. Departemen tersebut adalah
Production, Marketing, Corp Development Finance, dan General
Administration. Setiap departemen dipimpin oleh seorang manajer.
Masing-masing departemen memiliki beberapa bagian yang memiliki
tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan bidangnya.
Direktur produksi mengepalai beberapa bagian, yaitu Factory, Plantation
I, Plantation II, Plantation III, Service, Forcing & Sprayer, Technical
Engineering, Research & Development, PP & C. Plan (Production
Planning & Control), QA & NPD. Masing-masing bagian dipimpin oleh
seorang manajer.

Tugas Production Director bertanggung jawab dalam hal produksi.
Kegiatan produksi

dimulai dari pengolahan lahan, pembibitan,

penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Masing-masing Plantation
yang menangani kegiatan produksi yang berbeda.
2.4.2 Tugas dan Tanggung Jawab
A. Accounting
Tugas dan tanggung jawab bagian Accounting adalah sebagai berikut:
a. Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan.
b. Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan.
c. Menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan.
d. Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran perusahaan secara
periodik (bulanan atau tahunan).
e. Menyusun dan membuat anggaran pendapatan perusahaan secara
periodik (bulanan atau tahunan).
f. Melakukan pembayaran gaji karyawan .
g. Menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan
perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan.
B. Business & Development
Tugas dan tanggung jawab bagian Business & Development adalah
sebagai berikut:
a. Mengobservasi kinerja project yang selama ini telah ada.
b. Menganalisa profit atau tidaknya proyek yang telah ada.
c. Melihat potensi untuk melakukan efisiensi dari berbagai lini.

d. Melihat peluang untuk meraih profit yang lebih besar dari bisnis
yang ada.
e. Melihat peluang pengembangan bisnis yang memungkinkan
dengan mengacu pada core business yang sudah ada.
f. Melihat

potensi

SDM

yang

ada

untuk

memungkinkan

pengembangan perusahaan dari potensi manusianya.
C. Transpacifik Incorporation
Tugas dan tanggung jawab bagian Transpacifik Incorporationa
adalah sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan

perhitungan

aktuaria

untuk

kepentingan

penentuan hak dan kewajiban aktuaria termasuk pengujian dan
pemutakhiran asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan
maupun untuk kepentingan penentuan tarif dan valuasi produk
THT dan Pensiun serta koordinasi dengan regulator.
b. Pengembangan strategi dan konsep produk.
c. Perancangan dan analisis indentifikasi pasar.
d. Pengelolaan operasional underwriting.
e. Perhitungan Unfunded Past Service Liability.
f. Pencapaian kinerja unit kerja.
g. Penyusunan laporan unit kerja.
h. Penyusunan RKA, POA, dan evaluasi SOP unit kerja.
i. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal di
lingkungan unit kerja
j. Penilaian, pembinaan dan peningkatan mutu Sumber Daya
Manusia di lingkungan unit kerjannya.
D. Chief Executive Quality System
Tugas dan tanggung jawab bagian Chief Executive Quality System

dalah sebagai berikut:
a. Memantau perkembangan semua produk yang diproduksi oleh
perusahaan.
b. Bertanggung jawab untuk memantau, menganalisis, meneliti,
menguji suatu produk.
c. Memverifikasi kualitas produk
d. Bertanggung jawab memonitor setiap proses yang terlibat dalam
produksi produk.
e. Memastikan kualitas barang produksi sesuai standar.
f. Merekomendasikan pengolahan ulang produk-produk berkualitas
rendah.
g. Bertanggung membuat analisis catatan sejarah perangkat dan
dokumentasi produk sebelumnya untuk referensi di masa
mendatang.
h. jawab untuk dokumentasi inspeksi dan tes yang dilakukan pada
produk dari sebuah perusahaan.
E. Manager
Tugas dan tanggung jawab bagian Manager adalah sebagai berikut:
a. Mempertahankan staf dengan merekrut, memilih, mengorientasi,
dan melakukan pelatihan karyawan, menjaga lingkungan kerja
yang aman, nyaman, dan tertib.
b. Menyelesaikan

dan

mengevaluasi

kinerja

staf

dengan

berkomunikasi, perencanaan, monitoring, dan menilai hasil
pekerjaan.
c. Melakukan coaching, konseling, dan mendisiplinkan karyawan,
mengembangkan,

mengkoordinasikan

prosedur, dan standar produktivitas.

sistem,

kebijakan,

d. Menetapkan tujuan strategis dengan mengumpulkan bidang
bisnis yang bersangkutan, keuangan, layanan, dan informasi.
e. Mengidentifikasi dan mengevaluasi tren, memilih tindakan,
mendefinisikan tujuan dan mengevaluasi hasil.
f. Menyelesaikan tujuan keuangan dengan perencanaan kebutuhan,
mempersiapkan anggaran tahunan, pengeluaran, menganalisis
varians dan memulai tindakan korektif.
g. Mempertahankan kualitas layanan dengan menegakkan standar
kualitas dan layanan pelanggan, menganalisis dan menyelesaikan
kualitas dan layanan masalah pelanggan, merekomendasikan
perbaikan sistem.
h. Mempertahankan pengetahuan profesional dan teknis dengan
menghadiri workshop pelatihan, meninjau publikasi profesional,
membangun jaringan pribadi, benchmarking, berpartisipasi
dalam sosial bermasyarakat secara profesional.
i. Pengambilan

keputusan,

membuat

rencana,

menyusun

organisasi, pengarahan organisasi, pengendalian, penilaian dan
pelaporan.
F. Human Resources & Development
Tugas dan tanggung jawab bagian Human Resources &
Development adalah sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber
daya manusia. Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan sumber daya manusia dan pengembangan
kualitas sumber daya manusia.
b. Membuat sistem HR yang efektif dan efisien, misalnya dengan
membuat SOP, job description, training and development system
dll.

c. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan,
mulai dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi.
d. Melakukan seleksi, promosi, transfering dan demosi pada
karyawan yang dianggap perlu.
e. Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan
yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi,
mental, keterampilan dan pengetahuan karyawan yang sesuai
dengan standar perusahaan.
f. Bertangggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi
karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan.
g. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa
berlakunya kontrak kerja.
h. Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar
peraturan atau kebijakan perusahaan.
G. Production Planning & Control
Tugas dan tanggung jawab bagian Production Planning &
Control dalah sebagai berikut:
a. Memimpin dan bertanggung jawab untuk kegiatan pekerjaan di
Bagian Production Planning & Control dan Bagian Gudang. Job
aktivitas

di

Production

Planning

&

Control

termasuk

pengendalian persediaan, pengendalian produksi perencanaan,
dan kontrol pengiriman. Job aktivitas di gudang, termasuk bahan
yang masuk, penyimpanan, penyediaan, dan pengiriman.
b. Membuat rencana kegiatan tahunan dan penganggaran untuk
basis Departemen Production Planning & Control pada rencana
bisnis perusahaan.
c. Membuat laporan kegiatan. Laporan ini disampaikan kepada Top
Management di Management Review bulanan.

d. Bertanggung jawab untuk Program Pengurangan Biaya di
Departemen Production Planning & Control.
e. Bertanggung

jawab

untuk

perbaikan

terus-menerus

di

Departemen Production Planning & Control.
f. Bertanggung jawab untuk pengembangan sumber daya manusia
di Departemen Production Planning & Control.
H. Technical Engineering
Tugas dan tanggung jawab bagian Technical Engineering adalah
sebagai berikut:
a. Memberikan petunjuk kepada tim, dalam melaksanakan
pekerjaan pengawasan teknis segera setelah kontrak fisik
ditandatangani.
b. Memberikan petunjuk kepada tim dalam melaksanakan
pekerjaan, untuk menyiapkan rekomendasi secara terinci atas
usulan desain, termasuk data pendukung yang diperlukan.
c. Menjamin bahwa semua isi dari kerangka acuan pekerjaan ini
akan dipenuhi dengan baik yang berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan major serta pemeliharaan jalan.
d. Bekerjasama dengan pihak pemberi tugas sehubungan dengan
pekerjaan
e. Menjamin semua pelaksanaan detail teknis untuk pekerjaan
major tidak akan terlambat selama masa mobilisasi untuk
masing-masing paket kontrak dalam menentukan lokasi, tingkat
serta jumlah dari jenis-jenis pekerjaan yang secara khusus
disebutkan dalam dokumen kontrak.
f. Membantu tim di lapangan dalam mengendalikan kegiatankegiatan kontraktor, termasuk pengendalian pemenuhan waktu
pelaksanaanpekerjaan.

g. Membantu dan memberikan petunjuk kepada tim di lapangan
dalam mencari pemecahan-pemecahan atas permasalahan yang
timbul baik sehubungan dengan teknis maupun permasalahan
kontrak.
h. Mengendalikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan
penyelidikan

bahan/material

baik

di

lapangan

maupun

laboratorium serta menyusun rencana kerjanya.
I. Management Information System
Tugas dan tanggung jawab bagian Management Information
System adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu
dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya
prantara system informasi.
b. Menjamin tersedianya

kualitas dan keterampilan dalam

memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
c. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.
d. Mengidentifikasi

kebutuhan-kebutuhan

akan

keterampilan

pendukung sistem informasi.
e. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem
informasi.
f. Mengantisipasi

dan

memahami

konsekuensi-konsekuensi

ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru.
g. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan
pemeliharaan sistem.
h. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah
transaksitransaksi,

mengurangi

biaya

dan

menghasilkan

pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka.

J. Quality Assurance & New Development Product
Tugas dan tanggung jawab bagian Quality Assurance & New
Development Product adalah sebagai berikut:
a. Memiliki tugas pokok dalam perencanaan prosedur jaminan
kualitas suatu produk atau jasa.
b. Menafsirkan dan menerapkan standar jaminan kualitas.
c. Mengevaluasi kecukupan standar jaminan kualitas.
d. Merancang sampel prosedur dan petunjuk untuk mencatat dan
melaporkan data berkualitas.
e. Meninjau pelaksanaan dan efisiensi kualitas dan inspeksi sistem
agar berjalan sesuai rencana, melaksanakan dan memantau
pengujian dan inspeksi bahan dan produk untuk memastikan
kualitas produk jadi.
f. Mendokumentasikan audit internal dan kegiatan jaminan
kualitas lainnya.
g. Menyelidiki keluhan pelanggan dan masalah ketidaksesuaian.
h. Mengumpulkan dan menyusun data kualitas statistik.
i. Menganalisis data untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan
dalam sistem mutu.
j. Mengembangkan, merekomendasikan dan memantau tindakan
perbaikan dan pencegahan.
k. Menyiapkan laporan untuk berkomunikasi hasil dari kegiatan
kualitas.
l. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan mengatur intervensi
pelatihan untuk memenuhi standar kualitas.
m. Mengkoordinasikan dan dukungan di tempat audit yang
dilakukan oleh penyedia eksternal.

n. Mengevaluasi temuan audit dan menerapkan tindakan koreksi
yang tepat
o. Mengelola dan memeriksa kegiatan manajemen resiko.
p. Bertanggung jawab untuk sistem manajemen dokumen.
q. Memastikan kepatuhan berkelanjutan dengan persyaratan
peraturan kualitas dan industri yang ditetapkan perusahaan.

2.5 Kegiatan PT. GGP Humas Jaya Kabupaten Lampung Tengah
Hari dan jam kerja yang wajib bagi karyawan pada PT. Great Giant
Pinneapple dalam 1(satu) minggu ada 6(enam) hari pembagian kerja.
Pembagian kerja pada PT. Great Giant Pinneapple pada hari Senin sampai
Jum’at pukul 07.45 – 16.00 WIB adalah jam kerja, sedangkan pada hari
Sabtu jam kerja dimulai pukul 07.45 – 12.00 WIB.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Pelaksanaan PKL : FAJAR ADI DARMAWAN, NPM 14312001
3.1.1 Bidang Kerja
Pada pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan(PKL) di PT. GGP
HUMAS JAYA Kabupaten Lampung Tengah, penulis ditempatkan di
General Service (GS) bagian Kendaraan. Pada bagian ini secara umum
bertanggung jawab atas :
1. Pengisian Surat Jalan Unit Kendaraan Operasioinal GS.
2. Pengolahan Pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) Unit Operasional
Kendaraan GS :
a. Pengisian Nota BBM.
b. Penginputan Pemakaian BBM ke Ms.Excel.
c. Pembuatan Laporan Pemakaian BBM.
3. Melaksanakan Pengarsipan Laporan Antar Jemput Sekolah Unit
Kendaraan Operasional BUS.

3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Great Giant
Food Pinneapple, penulis ditempatkan pada General Service bagian
Kendaraan yang melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Pengisian Surat Jalan Unit Kendaraan Operasional GS.
Pengisian Surat Jalan bertujuan sebagai bukti bahwa kendaraan
yang ingin keluar dari perusahaan dengan tujuan tertentu seperti jemput
tamu sudah mendapat izin dari Kepala Seksi Kendaraan. Surat Jalan
diisi berdasarkan jadwal yang sudah dibuat oleh Kepala Seksi

Kendaraan. Dalam pengisian Surat Jalan, penulis mengisi data – data
sebagai berikut :
1. Nama Driver.
2. Nomor Kendaraan.
3. Tanggal.
4. Tujuan.
5. Aktifitas.
6. Berangkat.
Setelah

Surat

Jalan

terisi

selanjutnya

Surat

Jalan

akan

ditandatangani oleh Kepala Seksi Kendaraan dan Kepala bagian
General Service. Surat Jalan yang sudah ditandatangani diberikan
kepada driver, kemudian driver memberikan Surat Jalan tersebut
kepada security. Pemberian Surat Jalan ini dilakukan hanya pada saat
kendaraan akan keluar dari perusahaan.
Yang mana sudah di perlihatkan seperti pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Surat Jalan untuk Kendaraan Antar dan Jemput Tamu
yang telah terisi dan ditandatangani
2. Pengolahan Pemakaian BBM Unit Operasional Kendaraan GS
a. Pengisian Nota BBM.
Pengisian Nota BBM bertujuan sebagai bukti bahwa kendaraan
tersebut sudah mendapat izin untuk melakukan pengisian BBM. Pengisian
Nota BBM dilakukan jika ada permintaan dari driver yang ingin mengisi

BBM kendaraannya, biasanya dalam sehari driver bisa melakukan 1
permintaan pengisian Nota BBM. Untuk pengisian Nota BBM, Penulis
mengisi data – data sebagai berikut :
1. Bagian.
2. Tanggal.
3. Unit.
4. Nomor Kendaraan.
5. Jumlah Liter.
6. Code Company.
7. Keterangan
Setelah Nota BBM terisi, kemudian Nota tersebut ditandatangani oleh
Kepala Seksi Kendaraan dan driver, setelah itu diberikan ke driver.
Kemudian driver akan memberikan Nota BBM yang sudah ditandatangani
ke Bagian Gudang, selanjutnya akan ditandatangani oleh Bagian Gudang,
setelah itu kendaraan diperbolehkan melakukan pengisian BBM sesuai
dengan Jumlah Liter yang tertulis pada Nota BBM.

Yang mana sudah di perlihatkan seperti pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Nota BBM.
b. Penginputan Pemakaian BBM ke Ms. Excel.
Penginputan ini bertujuan untuk pembuatan Laporan Pemakaian
BBM. Penginputan ini dilakukan setiap 2 hari sekali, adapun data yang
diinput didapat dari Nota BBM yang telah terisi dan ditandatangani,

kemudian diinputkan ke Ms. Excel. Dari Nota BBM penulis menginputkan
data sebagai berikut :
1. Tanggal.
2. Bagian.
3. Nomor Kendaraan.
4. Jumlah Liter.
Contoh Hasil Input Pemakaian BBM pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Hasil Input Pemakaian BBM pada Ms.Excel

c. Pembuatan Laporan Pemakaian BBM.
Pembuatan laporan Pemakaian BBM berdasarkan data hasil input
BBM yang sudah diinput pada Ms. Excel, yang kemudian di cetak pada
printer LQ-120, selanjutnya hasil cetak ditandatangani oleh Kepala Seksi
Kendaraan, Kepala Bagian Kendaraan dan Manajer. Kemudian laporan
yang sudah ditandangani diserahkan ke Manager GS sebagai bukti
pemakaian BBM Unit Operasional kendaraan GS, seperti di contohkan
pada

gambar

3.4.

Gambar 3.4 Laporan Pemakaian BBM pada Ms. Excel.
3. Melaksanakan Pengarsipan Laporan Antar Jemput Sekolah Unit

Kendaraan Operasional Bus.
Dalam mengarsipkan berkas Laporan Antar Jemput Sekolah
diurutkan berdasarkan tanggal dan bulan Laporan diterima. Pengarsipan
ini dilakukan setiap 1 bulan sekali. Laporan Antar Jemput Anak Sekolah
didapat dari Laporan kegiatan yang telah diisi oleh helper. Laporan
Antar Jemput Sekolah meliputi :
1. Pekerjaan.
2. Jam Berangkat dan Jam Pulang.
3. RIT (jumlah antar dan jemput).
4. Lokasi.
Contoh dari Laporan Antar Jemput Sekolah yang sudah di arsip berdasar
tanggal dan bulan pada gambar 3.5.

Gambar 3.5 Laporan Antar Jemput Sekolah yang sudah di arsip berdasar
tanggal dan bulan.

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan PKL pada kegiatan pengisian Surat jalan
di bagian Kendaraan, penulis menemukan permasalahan yaitu pada saat
tamu akan dijemput, tamu tersebut akan mengirim Email ke Kepala Seksi
Kendaraan. Data tamu yang dikirim lewat Email tidak lengkap, sehingga
menyulitkan Kepala Seksi Kendaraan untuk membuat jadwal jemput tamu
yang mana nantinya akan menyulitkan Kepala Seksi Kendaraan dalam
pengisian Surat Jalan, seperti yang di contohkan pada gambar 3.6.

Gambar 3.6 Data tamu yang tidak lengkap

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
Dari kendala yang dihadapai selama PKL di General Service
khususnya di bagian Kendaraan, Solusi atau alternatif pemecahan
masalah yang penulis usulkan adalah pembuatan Aplikasi Jemput Tamu.
Menurut RS Wahono, aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang
dibuat untuk melayani kebutuhan berupa beberapa aktivitas seperti sym
perniagaan, game pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses
yang hampir dilakukan manusia. (RS Wahono - Proceedings of the IECI,
2003).
Aplikasi Jemput Tamu ini berbasis web, berikut ini adalah Aplikasi
Jemput Tamu yang penulis usulkan pada gambar 3.7.

Gambar 3.7 Aplikasi Jemput Tamu yang diusulkan oleh penulis.

3.2 Pelaksanaan PKL : Ferry Andhika ( 14312003 )
3.2.1 Bidang Kerja pada pelakasanaan (PKL) di Great Giant Food
PKL di PT. GGP HUMAS JAYA Kabupaten Lampung Tengah,
penulis ditempatkan di divisi General Service(GS) bagian Dapur dan
Kendaraan. yang mempunyai tugas :

1. Pengolahan Bon Pengeluaran Dapur (Bagian Dapur) :
a. Rekap Pengeluaran Bon Dapur.
b. Penginputan Pengeluaran Bon ke Ms. Excel
c. Pembuatan Laporan Pengeluaran Bon Dapur.
2. Melaksanakan perekapan jadwal pelayanan antar dan jemput tamu.

(Bagian Kendaraan)
3. Pengisian Surat Jalan Kendaraan. (Bagian Kendaraan).

3.2.2 Pelaksanaa Kerja
Pada masa pelaksanaan PKL di PT. Great Giant Food Pinneapple,
penulis di tempatkan dibagian Dapur dan Transportasi yang mempunyai
tugas
1. Pengolahan Bon Pengeluaran Dapur (Bagian Dapur) :
a. Merekap Pengeluaran Bon Dapur
Perekapan bertujuan untuk mengecek harga dari kebutuhan dapur
mess staff yang diberikan ke pada bagian GS Dapur, perekapan
dilakukan saat dapur mess seperti Mess Staff :
a. PG I , II Dan III ( Plant Group )
b. FM II ( Field Maintenance )
c. GH ( Guesthost )
Memberikan laporan kebutuhan dari masing-masing mess staff
bagian GS Dapur, biasanya dalam sehari dapur mess staff
memberikan laporan kebutuhan tersebut, yang mana sudah di
contohkan pada gambar 3.2.1.

Gambar 3.2.1 .Laporan pengeluaran dari mess staff
b. Penginputan Pengeluaran Bon ke Ms. Excel
Penginputan dilakukan pada saat hasil rekapan dari bon dapur mess
staff selesai dilakukan,Sedangkan dalam pembuatan laporan Bon
tersebut , penulis mengisikan data-data seperti berikut:
1. Nama Bagian Mess Staff
2. Tanggal
3. Nama Karyawan
4. Jumlah Bon
Setelah proses penginputan pengeluaran Bon selesai, laporan akan
di cetak menggunakan printer LQ-120 dan akan di berikan kepada
bagian dan kepala seksi untuk di tandatangani.
c. Pembuatan Laporan Pengeluaran Bon Dapur.
Penginputan pengeluaran bertujuan untuk mencairakan dana dari
laporan pengeluaran mess staff Setelah Laporan Bon pengeluaran
sudah di cetak dan di tandatangani oleh Kepalabagian dak Kepala
Kasie, laporan akan di berikan kepada Bagian kasir untuk proses
pencairan dana, seperti contoh 3.2.2.

Gambar 3.2.2 Data Bon yang sudah di cetak
2. Melaksanakan perekapan jadwal pelayanan antar dan jemput tamu.
(Bagian Kendaraan)
Perekapan bertujuan untuk bukti dari aktifitas jemput atau antar
tamu maupun karyawan, dalam perekapan tersebut dikelompokkan
berdasarkan tanggal dan bulan.perekapan dilakukan pada saat Kapala
Seksi kendaraan memberikan Nota Form Permintaan Bon dan surat
jalan . perekapan hasil pelayanan antar dan jemput tamu penulis mengisi
:
1. Nomor.
2. tanggal.
3. nama driver.
4. jumlah bon.
5. aktivitas.
6. bagian.
7. tujuan.

S
e
p
e
r
t
i
yang sudah di contohkan pada gambar 3.2.3.

Gambar 3.2.3 Tampilan Data Rekap Hasil
Operasional Kendaraan Antar Jemput Tamu dan Karyawan.
3. Pengisian Surat Jalan Kendaraan. (Bagian Kendaraan).

Pengisian Surat Jalan bertujuan sebagai bukti bahwa kendaraan
yang ingin keluar dari perusahaan dengan tujuan tertentu seperti antar
dan jemput tamu sudah mendapat izin dari Kepala Seksi Kendaraan.
Surat Jalan diisi berdasarkan jadwal yang sudah dibuat oleh Kepala

Seksi Kendaraan. Dalam pengisian Surat Jalan, penulis mengisi data –
data sebagai berikut :
1. Nama Driver.
2. Nomor Kendaraan.
3. Tanggal.
4. Tujuan.
5. Aktifitas.
6. Berangkat.
Seperti yang sudah dicontohkan pada gambar 3.2.4.

Gambar 3.2.4 Surat Jalan Tamu dan Karyawan.
Kemudian jika surat jalan sudah di buat, selanjutnya surat akan
diberikan kepada Kepala Saksi Transportasi dan Kepala Bagian yang
akan menandatangani surat jalan tersebut, lalu selanjutnya surat jalan
sudah bisa diberikan ke driver. kemudian driver memberikan Surat
Jalan tersebut kepada security. Pembuatan surat jalan ini hanya
dilakukan saat kendaraan ingin keluar perusahaan untuk melakukan
menjemut ataupun mengantar tamu .
3.2.3 Kendala yang dihadapi
Selama melakukan kegiatan PKL di Bagian Pencatatan Bagian
Transportasi,

penulis

menemukan

permasalahan

pada

proses

penyimpanan atau merekap data – data Tamu dan karyawan yang datang
dan pergi masih manual di tulis dibuku , sehingga harus banyak data buku
yang harus di sediakan dan juga beresiko besar jika data hilang . contoh
seperti gambar pada 3.2.5.

Gambar 3.2.5 Daftar Pelayanan tamu dan karyawan
3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
D
ari
ken
dala
yan
g
dih
ada
pai selama PKL di bagian Transportasi, Solusi atau alternatif pemecahan
masalah tersebut yaitu memanfaatkan Software Ms.Excel untuk pendataan
Dari data Pelayanan Tamu dan Karyawan yang datang maupun pergi yang
ditulis di buku lebih mudahnya untuk ditulis dan di simpan Kedalam
Ms.Excel Yang mana dapat lebih memudahkan penyimpanannya dan
Penginputan dengan rumus-rumus Ms.Excel .
Menyimpan Daftar Pelayanan Tamu Karyawan ke dalam Ms.excel,

Langkah yang harus di persiapkan :
1. Data Seluruh Tamu dan Karyawan
2. Data Tamu dan Karyawan yang ingin di antar maupun di jemput
Ke bandara.
Langkah – langah pembuatan Form Daftar Tamu Atau Karyawan
Di Ms.Excel.
1. Membuat Form table dengan Bagian-bagian yang dibutuhkan Seperti
Tanggal , Nama tamu , bagian , Status Tamu , Tujuan , Code , Jumlah
Bon , Status , dan keterangan , contoh gambar 3.2.6.

Gambar 3.2.6 Pembuatan Form
2. Membuat Tabel Bantu Di Sheet Lain dengan nama “CS”. Contoh
gambar 3.2.7.

Gambar 3.2.7 Tabel Bantu

3. Membuat nama table bantu untuk Sheet CS , blok bagian kolom Nama
dan kolom Text ,dengan nama tabel bantu “Nama” , dan juga kolom

“Text”

sampai

sampai

kolom

“cost

center”

dengan

nama

“departemen”.contoh gamabar pada 3.2.8 dan 3.2.9.

Gambar 3.2.8 Kolom Tabel Bantu dengan Nama “Nama”

Gambar 3.1.2 Kolom Tabel Bantu dengan Nama “Depatement”
4. Pada Sheet Karyawan di bagiam kolom “Bagian” dan “Code”,
Menambahkan rumus Vlookup , Bertujuan agar dapat memanggil data
table bantu yang sudah di buat sebelumnya . pada saat Penginput
menginputkan “Nama” Tamu atau Karyawan akan otomatis Keluar
“Bagian” dan “Code” nya, contoh gambar 3.2.9 .

Gambar 3.2.9 Hasil Form daftar pelayanan Tamu atau Karyawan

3.3 Pelaksanaan PKL : WAWAN DARMAWAN, 14312031
3.3.1 Bidang Kerja

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di divisi General
Service. yaitu pada Bagian Admintrasi Tiket & Bagian Admin
mempunyai tugas :
1. Melaksanakan Pekerjaan Dibagian Admintrasi Tiket
a. Menginputkan data E-tiket pesawat kedalam Ms.Excel
b. Melayani Pemesanan Tiket Taxi Bandara
c. Menginputkan

list

daftar

karyawan

yang

menginap

di

perumahan perusahaan
2. Melaksanakan Pekerjaan di Bagian Admin :
a. Menginputkan data extra fooding kedalam Ms.Excel
b. Menginputkan data Belanja Dapur kedalam Ms.Excel
c. Membuat list aktifitas housing
d. Membantu merapihkan list data Bugdget
e. Melayani Penanganan Masalah Komputer ( Troubleshorting)
f. Membuat report data BPAP (Bukti Pengeluaran Anggaran
Perusahaan) dan BPP(Bukti Persetujuan Pihak ke-3)

3.3.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kegiatan
Praktik Kerja Lapangan PT Great Giant Pieneple :
1. Bagian Admintrasi Tiket
Pada bagian Admintrasi tiket penulis melakukan kegiatan sebagai
berikut :
a. Mengiputkan data E-tiket pesawat kedalam Ms.Excel
Data yang di inputkan berdasarkan E-tiket pesawat yang di
gunakan karyawan untuk perjalanan dinas keluar kota. dari Etiket yang digunakan kemudian di inputkan ke dalam
Ms.Excel berdasarkan :

1. tanggal keberangkatan
2. tanggal kepulangan
3. tujuan penerbangan
4. harga tiket

Kemudian data yang sudah di inputkan di serahkan ke kasie
admin
sebagai record perjalan dinas setiap bulan, seperti yang sudah di
contohkan pada gambar 3.3.1 .

Gambar 3.3.1 Proses Penginputan E-tiket Kedalam Ms.Excel
b.

Melayani pemesanan tiket Taxi Bandara
Pelayanan pemesanan tiket taxi berdasarkan surat tugas
yang di berikan perusahaan ke karyawan yang bersangkutan,
bagian tiket akan menghitung berapa lama perjalan dinas yang
dilakukan kemudian tiket akan diberikan berdasarkan jumlah
perjalanan dinas karyawan yang bersangkutan . kemudian
no.seri tiket di inputkan ke dalam buku sebagai rekap bagian
tiket,sebelum tiket di berikan karyawan yang bersangkutan di
wajibkan untuk tanda tangan di buku sebagai tanda terima dan
untuk selanjutnya buku di serahkan ke bagian acounting setiap
bulannnya. seperti yang sudah di contohkan pada gambar 3.3.2 .

Gambar 3.3.2 Proses pelayanan Tiket taxi Bandara
c.

Menginputkan

list

daftar

karyawan

yang

menginap

di

perumahan
perusahaan(Camp) data yang di inputkan berdasarkan .
1. Jumalah Karyawan yang menginap
2. Jumlah kamar yang di pakai
3. Pelayan yang tersedia
Kemudian data tersebut diolah kedalam MS.Excel untuk
selanjutnya di serahkan ke bagian kasie admin.

2.

Bagian Admin

a. Menginputkan data Extra fooding
File yang akan dinputkan berupa daftar belanja dapur
yang di peroleh dari admin dapur data tersebut yang akan di
inputkan berdasarkan
1. jumlah makan percamp
2. priode bulan
3. jumlah porsi
data yang di peroleh di inputkan ke dalam Ms.Excel agar dapat
mempermudah dalam pengecekannya dan lebih rapi, seperti
yang sudah di contohkan pada gambar 3.3.3 .

Gambar 3.3.3 Data Extra fooding yang akan di rapihkan
b. Menginputkan data belanja dapur
Data yang akan di inputkan berdasarkan kwitansi yang di
berikan oleh bagian admin dapur ,kwitansi tersebut berisikan
tentang.
1.

belanja dapur

2. jumlah pergeluaran
3.

tanggal dan keterangan.

kemudian data tersebut di inputkan kedalam Ms.Excel agar
mempermudah pengecekannya dan setelah selesai. lalu
serahkan kebagian ka.sie admin untuk di evaluasi
c. Membuat list aktifitas Housing
Data yang dibuat berdasarkan list aktifitas hosuing yang di
berikan oleh admin housing data tersebut berupa jumlah biaya
untuk perwatan housing . jumlah biaya maintenance dan
jumlah biaya untuk penambahan fasilitas di camp karyawan

perusahaan dan lain-lain . kemudian data tersebut di inputkan
kedalam Ms.Excel untuk selanjutnya di serahkan ke Ka.sie
Admin

d. Membantu merapihkan List Bugdget
Bugdget ialah rencana anggaran biaya perusahan untuk
tahun kedepan .dalam hal ini penulis diminta untuk
membantu pekerjaan Ka.sie admin yaitu merapihkan data
yang sudah ada,dan di urutkan berdasarkan bulan aktifitas ,
perbagian admin dan periode tahun.

e. Melayani penangan masalah komputer
Pekerjaan yang dilakukan adalah membantu menyelsaikan
masalah jika terjadi kerusakan pada komputer seperti,
1. Memasang Kabel Lan

f.

2.

penginstalan Ms.Office

3.

pemasangan Kabel Telpon

Membuat report data BPAP (Bukti Pembayaran Anggaran Perusahaan
) dan BPP (Bukti Persetujuan Pihak Ke3)
Repot data tersebut berdasarkan surat kerjasama perusahan kepada
pihak ketiga yaitu mengenai perbaikan kendaraan, penyediaan
material , dan lain-lain data yang akan di input kan berupa jumlah
biaya dan tanggal data tersebut di inputkan kedalam Ms.Excel
untuk selanjutnya di serahkan ke Ka.bag

3.3.3. Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja lapangan di Bagian
Adminitrasi, penulis menemukan permasalahan :
1. Pelayanan Tiket Taxi Masih Menggunakan cara manual
Dalam melayani Pemesanan tiket taxi di lakukan proses
pendataan dari nomor seri yang tertera di barcode tiket dalam
prosesnya masih di lakukan secara manual di catat ke dalam
buku dan untuk memastikan Tiket yang di berikan tidak di salah
gunakan dan karyawan diminta untuk menandatangani di buku
sebagai tanda terima dan untuk sebagai report data yang akan di
serahkan ke bagian accounting. Ketika melakukan pendataan
terkadang mengalami kendala , memerlukan waktu yang lama
dalam pendataan, dan hanya mengunakan satu buku yang
dikawatirkan jika buku hilang atau rusak semua data akan hilang
jika di scan ulang dan di simpan di computer. prosesnya terlalu
banyak, seperti yang sudah di contohkan pada gambar 3.3.4 .

Gambar 3.3.4 Proses Pelayanan Tiket Taxi
2. Kurangnya Pemahaman tentang permasalahan printer
Seringnya terjadi permasalahan pada printer di bagian admin,
terkadang penulis menemukan kendala yang di hadapi seperti
kertas macet , printer erorr, kurang pahamnya karyawan tentang
penginstalan driver printer dan pemasangan printer baru. Dan
juga terkendala penanganan yang lambat karna jarak kantor
bagian IT dan General Service lumayan jauh .

3.3.3 Cara Mengatasi Kendala
Dari kendala yang dihadapai selama Praktek Kerja Lapangan
(PKL) di PT. Great Giant Pinneapple khususnya di bagian
Admintrasi Tiketing dan bagian Admin, solusi atau alternatif
pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut :
1). A. Membutuhkan sistem pendataan tiket dengan memanfaatkan
(Barcode,Scanner)
Menurut Roger C.Palmer Barcode merupakan instrument
yang bekerja berdasarkan asas kerja digital. Pada konsep digital,
hanya ada 2 sinyal data yang dikenal dan bersifat Boolean,yaitu
0 atau 1. Ada arus listrik atau tidak (Roger C.Palmer : 2013)
Untuk membantu pelayanan pemesanan tiket taxi dengan
cepat dan mengurangi kesalahan dalam Penginputan Noseri tiket
taxi, supaya mempermudah dalam mereport data karna sudah
terkomputerisasi.. dan data lebih rapi ketika akan di kirim ke

bagian accounting

B. Finger Print atau Digital Signature
Alat tersebut di gunakan sebagai penunjang barcode scaner
karna dalam melakukan pelayanan tiket taxi, pemesan di
wajibkan menandatangai atau tanda terima bahwa tiket taxi
tersebut sudah di terima, dan supaya tiket yang di guanakan
dapat di pertanggung jawabkan. Dan sebagai bukti bahwa tiket
tersebut sudah di berikan atau di terima oleh pemesan.
\

2). Penanganan Masalah Pada Printer
Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada printer
penulis memberikan solusi kepada admin yaitu dengan cara :
1. Mengajarkan secara langsung cara menginstal Driver Printer
2. Mengajarkan secara langsung bagaimana cara mengatasi
Kerusakan pada Printer.
3. Mengajarkan secara langsung tentang pemasangan printer
baru.
Hal tersebut di lakukan supaya admin paham bagaimana cara
mengatasi kendala jika terjadi kerusakan pada printer di
kemudian hari.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di PT. Great Giant
Pienepple Kabupaten Lampung Tengah, banyak pengetahuan dan
pembelajaran yang penulis dapatkan. Dengan demikian penulis dapat
menyimpulkan beberapa hal yang penulis dapatkan dari Praktik Kerja
Lapangan :
1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat melatih dan mempraktikan
kemampuan Ilmu Pengetahuan yang dimiliki dalam memahami struktur,
mekanisme, dan nuansa dunia kerja pada PT. Great Giant Pinneapple.
2. Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada PT. Great Giant
Pinneapple penulis banyak mengetahui tentang pelaksanaan kerja dan
tugas sesuai dengan bidang kerja yang berbeda.
3. Dapat memahami dan menganalisa setiap permasalahan dan mencari
alternatife pemecahan masalah dengan baik.
4.2 Saran
Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 2
bulan pada PT.Great Giant Pieneple Kabupaten Lampung Tengah, saran
yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai berikut :
1. Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) lebih memaksimalkan dalam
memberikan pembekalan untuk meningkatkan materi.
2. PT. Great Giant diharapkan dapat melakukan kerja sama lagi untuk
kegiatan praktik kerja lapangan yang akan datang terhadap mahasiswa/i
Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) Lampung agar dapat belajar
dengan rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan dari pihak
PT. Great Giant Food Humas Jaya Kabupaten Lampung Tengah.

3. Mahasiswa/i harus lebih menguasai dan mengembangkan Ilmu
pengetahuan terlebih dahulu sebelum melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan.
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